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FOREWORD. 

1 cannot pretend to be ascholar. 1621 lay 

a valid claim to be one of the many who exercise 

the privilege of learning at the feet of the few 

who have the happy chance of serving through 

their authoxship the larger group of earnest 

readers. The privilege of writing this preface 

has, 1 believe, fallen to my lot as the author has 

apparently chosen me - one unknown to him— as 

a type of the general readers who prefer 10 

appreciate what is given with good will, without 

yielding to the strong temptation of revelling in 
captious criticism. 

The subject of this ‘Natakam’ or Drama 1s 
Prince Siddhartha, the great man whose 1116- 
history as Goutama Buddha, has brightened and 
hallowed the religious history of Aryan India. 

llis life on earth—like the lives of all great 
exemplars of humanity—represents the struggle, 
temptations and triumphs of the human soul 10 
its quest of freedom from bondage. The fight 
between the sense and the soul is an ever-raging 
battle that must be fought by every incarnated 
spirit 50 long as the human soul by its very 
nature heroically strives to seek for and reach the 
source of True [lappiness, be it called * Nirvana’, 
‘Ananda’, ‘Bliss’, ‘ Mukti’, or ‘the Peace that 

passeth all understanding ’. Buddha laid stress 
on a righteous life of selfless service with 
“ Ahimsa ”’, as the only key to spiritual freedom. 
He knew no distinction of classes or castes or 
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sexes in the strife of Salvation. lle recognised 
no use in sacrifices, creeds, and doctrines as the 

means of acquisition of merit by man. 

In language—sober, dignified and easily 
intelligible—the author has tried to present the 
main incidents of the life of the hero in a manner 

suited to evoke the appropriate feelings of the 

reader at home or the spectator, if the story 

should be set on a stage. The inborn tenderness 
of the Prince, who conld not bear the sufferings 
even of a bird (swan) brought down by a huntsg- 

man’s arrow, and who could not feel happy till he 

healed the bird’s wound and sct it {ree to roam 

through the region of air—its natural home, the 

anger and envious hate of his cousin Devadatta 
which began with Siddhartha’s refusal to surrender 
the victim as the rightful prize of the hunter 
who had brought it down, the other-worldly spirit 
which threatened at the very outset of life to 
destroy the King’s (Father's) ambitious hope of 
making his son an earthly king, the worldly-wise 
scheme of marriage to secure the Prince's 

attachment to the pleasures of earth, the futile 
arrangements 10 keep from the Princes know- 

ledge all sights of human sin, sorrow, suflering, 
the wreck of old age and the end in death, as 

if there was only one side of lile which. is all 
pleasure and no pain, the powerful call of Truth 
that drove the inborn spirit of the Man‘to break 
through the earthly bonds that in vain darkened 
his understanding and cramped the freedom of 
his soul for a time, the keen personal agony 
through which the Man had to pass before he 
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finally decided to part from his wife and child 

when they were lost in sleep, and to go forward 

With a will to discover the secret of human 

sufferings for the benefit of all the world of men 

longing but unable to be free, the vengeful 

pursuit by the disappointed lover—Devadatta—of 
the Prince who had unconsciously made an invete- 
rate enemy of his cousin by his own good 

fortune in securing the love of noble Yasodhara 

in preference to all other suitors, the extreme 

physical privations resulting from a course of 

severe meditation (yoga) that nearly brought him 

to death’s door till he was saved by the offerings 

of a devoted woman through whose apparent 
superstition real humanity made itself felt at a 
grave crisis, the final triumph over all the selfish 
desires of the mind and the opening of the eye 

of spiritual vision which foummd Love to be the 
seed of all Life, the characteristic rejection by 
the great sage of the goal of self-liberation under 
the prompting of the sense of supreme Duty that 

makes the great souls live with the one purpose 

of enlightening the unenlightened and helpmg 

them to rise to greater heights of righteous livmg, 

the all-round detachment of the spirit and trans- 

parent all-embracing love of the man whose 

courage erunshed into repentance the abandoned 

bandit leader, the deserting disloyal pupils, the 
evil-natured cousin who felt no ruth till the 
momenteof his last surrender to the invincible 

power of righteousness—these are but a few of the 
character sketches that grip the mind of the 
reader right through to the close. 
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Chenna the faithful, loving, personal, ser- 

vant; the reckless bandit Angulimala with his 

song of the Triumph of Drink; the Cannibal 
Ivala with his panegyric on the belly, these two 
reprobates who had without any compunction 
axreed to mnrder the saintly Buddha merely to 

please king Ajatasatru, a tool in the hands of 

Devadatta, his evil genious, who cloaked his 

personal malice under the love of true religion 
by denouncing the Teacher as a false preacher 

and an enemy of true faith; the outraged ortho- 
dox couple Lilavati and Kuvinda who lamented 
over the growth of the new religion thereby 
indicating the shock of horror felt by orthodox 
brahminisn with its path of ceremonies and 
sacrifices leading to salvation; the simple and 
reverent though illiterate Harijatha—the type of 
the neglected social tlass—who with a moment’s 

effort gave up his habit of incessant smoking by 

discovering his own strength of wind In response 
to the encouraging words of the wise teacher who 
declared that man alone is the only maker of his 
character and moulder of his destiny and not 
anything else either on earth or heaven; the 
hard-hearted disciples who abandoned to his fate 
their trustful teacher in his lonely helplessness 
after starvation merely because their orthodoxy 
had been outraged by the Kshatriya taking rice 
and milk from Sujita, a Golla (Shepherd) . woman, 
who saved him from death ; the humanity of the 
woman Sujata that saved the man of penance 
through her mistaking the god-like face for the 
spirit of the tree that had taken on flesh and 
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blood in response to her prayers, thus showing 
that even superstition can feel sympathy and 
render unselfish service to those in need ;—these 

types portrayed in the story of this Man of 
Destiny are always true to human nature, irres- 
pective of the times, whether ancient or modern. 

I have been disposed to dwell on the author's 
characterization of the various actors in the drama 
leaving the task of criticism, if any, of the 
language, style, and dramatic situations to others 

who may be more inclined to devote their atten- 
tion to those aspects of the work. Thave only 
one word more to add. The “ Bharata Vakyam” 
is an universal prayer and an eternal Truth. Tt 
is a fitting conclusion to the drama. As an 
epilogue it embodics the hopes and aspirations 

of all peoples in all ages and in all climes when- 
ever and wherever the self-glorying pride of 
man has not dared to pull down from His Throne 

the One in whom we live and move and have our 
being. 

May the readers find profit and pleasure, and 
the author earn the reward of their grateful 
appreciaticn of his modest work !! 

THYAGAROYANAGAR, |] P. SITARAMAYYA, M.A. 

MADRAS, | Secretary to Government, 

26th January '87. | (Law and Education), 

Retired. 



ఈ ఎపి ఎస, త 
అంత తింతి —_———_” త్వం, — 
సూ భూ ల ————— ఆపో అ నమో అ 

————_—__— 
లో 

అంకితము 
ల కోనా తాల. 

తి 

ననా స 
టీ సీ, పురుటింటనే తల్లి పోవ దనయవ్వ 

హానుమాంబచే నేడు వెనుపంబడియె ; 

తడన్రకోం దగిన విద్యాశితు లేకున్న ం 
బటుబుద్ద్ధి యెవ్యని పాలనుండె ; 

pum ND 

అ de fy 

అనో నో 

ఉద్యోగ పదవి యెండశొందియున్న ను దాని 

దుర్. వ్య్వయమున "కప్పం దొడరకుండ ; 

ww సజనావళివెన సత్కృపాసారంబు 
జె a 

గురియింప నెవ్వండు రొొటులుచుండే ; 

గృహానీతివిద్య మదృృహమున నెవ్వాని 

ప్రమార్హందృష్టులం జెంసపుగాంచె ; 

ఠి 

భభి 99 

విద్యావినయ సము వేతులం గావించి 

మము బిడ్డల నేడు నెమ్మిం(బో చె! 

గీ. అట్టి పుణ్యమూ_ర్షికి సత్క్బృపాంబు నిధికి 

ధరశ్మమార్తానువ్హి కుదారవుతికి 

దివమున వసించు మత్ పితృ చేవమణికిం 

గృతినమర్పణ మునరింతు నతులభ క్రి.' 
ల రాన టీవి లో తి శి 

| 







ఈ నాటకమున వచ్చు పాత్రములు, 

సిద్ధార్థుడు కుద్ధోదనుని కొడుకు, కథా నాయకుడు, 

బుద్దు'డు__సిద్ధార్థుండు బుద్ధత్వ వుందిన పిదప వచ్చిన వేరు. 

శుద్టోదను.డు.. ని్ధార్థని తొండ, కపిలవస్తు పురాధీశుండు. 

మితి శుద్దోదనుని se 

విశ్వామి తుండు. సరన విద్యాగురును. 

"దేవదత్తుండు--- సిద్ధార్భని పినతం[డి పుతు(డు, బుద్ధుని పురతః 

యోగి హంస విషయమై నిద్ధాగ్థ చేవదడ తులకు. గలిగిన 

తగవును దీర్సిన యతండు. 

వనుకాము(డుశేంద్దోోడనుని చేవకులభో నొకడు. 

నను ద రన సారథి. 

శాండినుం(డుబుదుని శివుంంు, [శవముణుండు. 

కం. ఫం Kk 53 : . | 

భదకుండు 0) | 

బసవుండు 5) 09 

అశ్వజిత్తు 3 స 

వారిపు. తుండు స af 

మొగ్గలాను(డు jg ఖే 

కువిందుండు... రాజగ్భహ పౌరుండు. 

సిద్దండు-- దానమలీ యను (గానుమందు వసించు వాక లవాండు, 

అజాతశ తుడు... 'జీవదత్తుని మ్మితుండు. చేవదత్తుని (ప్రేరణ 

ఫే మున దన తండి ఆ యగు బింబిసార మహీపాలుని చెణి 

సాలయం దుంచి, మగధ రాజ్యము నేలిన రాజు. 
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మధుకరుండు... అజాత క [తుని ముఖ్య చారుండు. 

అంగుళీమాలు (డు. బన్ జంప నుద్యమించిన చోర నాయ 

కుడు. 

ఇ్రల్యలుడు_అంగళీమాలుని యనుచరుండు, 

హరిజాతుండు---అడవీని దారివూప బుద్దుని వెంట. వచ్చిన 

మాలవాండు, 

భరదాషజుడు_బిచ్చము 'వెట్టక బుదునితో వాదులాడిన 

నృహస్థుండు. ల్ అఫ్ క 
స్తే స్పై నాత్ళములు, 

యశోధర సిద్ధార్థని భార్య, కథా నాయిక. 

గాతమి_శుస్షోదనుని రెండవ భార్య. సిద్దార్థని సవతితల్లి, 

ఇందిర. యశోధర చెలిక తె, 

చందిక— ౫ 99 

చ్నిత---చేటి. 

నుజాత---సిద్ధాధ్థనకుం బాయన మిడిన గొల్త యిల్లాలు. 

రాధ--నుజాత చెలిక తై. 

భలీలావతి___కువిందుని భార్య. 

పీరుగాక భటులు, భట నాయకుడు (పతీహారముంయు, 

మూావంతు(డు, జాంఘికుండు, కుంటి, ముసలీ, పౌరులు, 

వత్తురు. 

స్థలములు పిలవ ను పురము, కోలీపురము, రాజ 

గృహము, ఉరుబల్వాద్యరణ్య (ప దేశములు, కారి సమాప 

మండలి కురంగా రామము. | 



శ్రీరస్తు 

గౌతమ బుద్దుండు 
ఆవని చ వ మూనా 

(నాంది 

నీ. స్వాంత మేరిది పొరిక్ శాంతరసం బంటి 

నిద్దంపు టద్దమై నివ్వటిలలగ, 

నె హిక నుఖదుఃఖ న్యవహార మఖిలంబు 

దర్చణంబున బింబితంబు నయ్యుC, 

దత్ (పతిబింబముల్ తద్దర్బణంబున 

నిలువక తోడ్లోనం గడచి చనంగ, 

నమ్ముకురంబు న్వచ్భృమ్మయి మాలిన్య 

మింతేని వా తమి నెసంగచుండం 

గీ. బోటుమాటలు నింద లే ముకురమునకు6 

జికిలి చేసెడి బూదియె వెన్ను గూర్చు; 

నట్ట బుద్ధుని శుద్దాంతరంగదర్ప 

ణం జొసంగు. గాత. దత్త సందర్శనంబు. 

(నాంద్యంతమున సూత ధారుండు (పవేశించును.) 

సూ(తే ధారుడు— నటీ ! (చేయసీ 

| (ప న! ఏమియాజ్ఞ? నటి ((పవేశించి) ఆర్యా జ్జ 

సూ[తభధారుండు---- విపనారాయణ నాటకకర్త యగు 

రాపనగుడి నారాయణరావు నూతనముగ గాతమ బుద్ధుః 



2 గాతమబుద్దుండు, 

డను రూపకమును రచించి యున్న (డు. దానిని (బదర్శింప 

నెంచినాండను. నీ యభి(పాయము వినంగో రెదను. 

నటి__గౌతమ బుద్ధుని త _త్త్వృబోధములు నాస్తికతా 

బుద్ధిని నాపాదించి యాత్మొను బెడ తోవయందు నడపును 
గదా. అట్టి నాటక మాడనేల +? 

సూత్రథారుడు._ బుద్ధుడు నిరశ్వరవాది యని నీ 

యభి[పాయము కాబోలు, 

నటి.__ అవును. 

సూతే ధారుడుబుద్దు(డు బై వసద్భావమును నిరా 

కరింపకేదు సుమా. 

నటి-అయిన నంగీకరించెనా ? 

సూత భారుడు._ అంగీకరింపను లేదు. అవ్య_క్షము 

వ్య_క్కము- ఈ రెండును ఆత్మకు నవగతము లై నప్పుడే సత్య 

తత్త్వ సందర్శనము- మాతుము గలుగునని విజ్ఞా నఘనులు 

నుడువుదురు. మహాపరినిర్వాణమును సత్వరమ పొందనున్న 

బుద్ధునియాత్మ, నాస్తిక తా స్పికత లనెడి యవస్థాద్వ్యయమునకు 

నడుము నుంటచే, అతండు చేవ డున్నా (డని కాని లేడని కాని 

నొక్కి. చెప్పలేకపోయెను. అంతమ్మాతమున బుద్ధమతము 

నా స్తికమతమని చెప్పనగునా ? అదికాక, బుక అహింస, 

దయ, నీతి వె రాగ్యము, మొదలగు నార్యమార్షములనే 

(తికరణ శుద్దిగా ననువర్తించుచు. దన్మారానువర్తనము 

వలననే మానవునకు నిర్వాణ్యపా_ప్లి ఫీకలుగు నని - బోధించు 

వాండు. అట్లగుట బుదమత మునకును, ఆర్య మతమునకును, 

భీదమెం తేని లేక, సాధర్మ్యము లనేకము లున్నవి. ఇట్టియార్భ 



(పసావన, 8 

నుత ధర్మములను బోధించి యాత్మవికాస మొడంగూర్చు 

గౌతనుబుద్ధనాటక నూడుటవలన గీజెట్టుగలుగును ? మేలే 

కలుగును, 

నటి. ఆర్యా! మీ మాటలనలన నా చిత్తము నిమ్మ 

భ0ంక్రమాూయెను. ఈ గాతమబుద్ధనాటక మునే (ప్రదర్శింతము, 

ఇపుడు నేంజచేయనలసిన కార్య మెద్ది ? 

సూ[తధారుండు.-__ నేపథ్యర చనకు వలయు పరికరము 

లన్నియు సేకరింపంబడినవి. నేను సిద్ధార్థుని వేషము వేసీకొం 

దును గావున, నున నటీనటకులందజు వారివారి స్మాతముల 

కనువగురీతి వేషములను ధరించునట్టు నీవు చేయుము. ఈ పని 

నీకు( గష్టమెనదా p 

నటి__.ఇది యేమి కష్టము ? 

శే, మిరు నియమించు కార్యంబు మోకు మెప్పు 

గలుగ నవలీలంజేని నే మెల(గ లేచె? 

మిరు మా య్బలె, శాక్య వీరప్ప తే 

గురువరుడన విశ్వామ్మితు క రణినుండ, 

(నిష్కమించు చున్నారు.) 

త 2006 



ఉర. స్తు 

గాతమబుద్దు డు 

ప్రథమాంక ము 

రంగము 1. కపిలవస్తు పురమందలి రాచనగరు. 

(శుద్ధోదను(డు, మంతి, విశ్వామి_తాచార్యుండు, 

సముచితాసీనులై యుందురు.) 

విశ్వామి( తుండు శుద్దోదన మహీవాలా |! సిద్దార్థ 

కుమారుడు మనీపావంతు(డు; కావుననే యాత. డింత సత్వ 

రవము విద్యావై దుష్యముం బడయంగల్లుట. 

శుద్ధి సడను(డు- సిదార్దుండు సకల విద్యాస్నాతకుం 

డగుట కేవల మాతని బుద్ధినై శిత్యమువలననే గాదు; గురువు 
గారి బోధన వె చై_దగ్గ్యముం బట్టి కూడ నున్నది. 

కంత =. రు రేకోనుల నునస్థిపతీగతు లెణీంగి, వారి 

చి _త్తములను సముచిత నిజబోధనచే లిశేవి, వారిని నుత్సా 

హి వరతులలోను జానుర లలన సయంబోధకుల(గను, 

నొనరించి, వారికి ధర్యార్థకామమోడ్ము లను చతుర్విధ 
పురుషార్థ సంపాదనమునం దాస న_క్తిని గలిగించి, వారి (శేయోభఛీ 
వృద్ధిని గోరు కృపామూ_ర్తియగు పండితవర్యుండే నిజమైన 
యొజ్జ. అట్ల్టవారు మన ,.. 



(పథమాంకము - రంగము 1. ల్ 

కుద్ధోదనుండు మనయాచార్యులవా రట్టియొజ్ఞ యను 

టకు, అనతి కాలముననే సా నకల విద్యావిశారదు(డును, 

వినయసము వేతుండును, నగుటయే (పబల నిదర్శనము. 

విశ్వామి(తుండు---మా విశ్వాసమును, మెప్పును, నేం 

బడయంగలుగుటకుం (బజ్ఞావంతు(డును, సహాజ జిజ్ఞానువును, 

గురుభక్తి తత్సరుండును, నైన సీ డారుండె ముఖ్య కారణమని 
యాని a థి ణి 

తే. 7లికిని బోవు సుమపరాగంబు పున 

పామును జేరి ఫలమైన భాతి, భువిని 

(శేష్ట పా(తంబునం బడు శికషకుని సు 

విద్య గుణ వి శేనతం జెంది వెలయు మిగుల. 

రాజేం్యదా ! ఇక్కడ నే నుండి చేయవలసినకార్యము 

లై నవి, హిమవన్నగ్యప్రాంతమునకుం బోయి, తపన్సుచేయ 

సంకల్పించినాండడను. నాయీ సంకల్పమును, అధ్యయన 

శొాలయందలి ముచ్చా[త్రబృందమునకుం దెలిపి, వారి నాశళిర్య 

దించి, మో యును 5న పోవ నిటకు వచ్చినాండను. 

మంతీ స్వామి ! మ్ రిట్టి మహ త్తరమగు సంక 

ల్పమువేసి, మమ్ముల నింత శ్నీఘముగ  విడిచిపోవుదు రని 
యెబుంగము. 

కుద్దోదనుడు_ ఆచార్య కేఖరా ! బక్లులరగం మోకు 

మే మేమని చెప్పగోలవారము. మీ యుపకార మెట్లు తీర్చు 

రోంగలవార్వమోా యొబజుంగము. 

విశ్వామి_తుండు--- రాజశేఖరా ! అమాత్యవరా | 

నటన వఏషయమై మా కొకహితము చెప్పువాండను. అతని 



6 గతము లు. ఏలు 

హృదయము నవనీతకోనులము. వృద్ధుండుగాని, రోగిగాని, 
శవముగాని, సన్నా ీసిగాని, వికలాంగుండుగాని, యతని 

దృష్టిని బడకుండం జూచికొనవ లెను, అట్టివా "రెవ్వ నేని 

యాతని కంటంబడిరా, నాటి కనతికాలముననే యతండు 

పరిత్య క్తరాజ్యుండై సర్వసంగపరి త్వాగియె, పోవును. ఇంత 

వజ కాతని మిక్కిలి జాగరూకతతోం జూచికొంటిని. ఇంక 

మోాందట మోరును నతని నట్టులే చూూచికోవ లెను. 

కుద్ధోదనుడు._ఆచార్యతిలకా ! నా కుమారు(డు 

వఏిరాగికాకుండ నుండు నుపాయమును దెలిపి, నాకు సంతాన 

వికుగావించితిరి. మోనుడివినట్టి పురుషు 'లన్నటికిని వానికంట. 

బడకుండం దగినవ్యవస్థలు చ మనమ 

విశ్యామి(తుండు_ మంచిది. పోయివచ్చెద. 

శుద్భోోదను(డు, మంతి (లేచి వంగి నమస్కరింతురు) 

విశ్వామి. తుండు-శుభమగుం గాక, (నిష్క_9మించును) 

కంద్ధ్ దనుండు---మం(తివరా ! ఆచార్య శేఖరుని పలు 

కులు వింటివిగదా. మూండు బుతువులకు. దగినట్లు విశాలా 

రానుముధ్య్వమున మూడు సుందరమందిరంబులను సత్వరమ 

కట్టించుము. అందు దుఃఖమేమా(తము జొరకుండ( జూడుము. 

మం(తి._చి జ ము. 

(అందు నిష్క్రమించుచున్నారు.) 



(పథమాంకము _ రంగము 2. 7 

రంగము 2. కపిలవ సుపురము. ఉపవనము. 

(సద పద్యాాసనన్గు(దై యాక సము వంకంజూచుచుండును,) 

సిద్ధార్థుడు_ఆహా ! ఈ (పాతరారంభ వేళ |శేణులు 

గట్టి పజ తెంచుచున్న యీ హంసావళి మెంత రమణీయముగ 

నున్నది ! 

నీ, తోలిసంజచెల్వ (౯ మైెడయందు. దళుకొర్తు 

నాణిముత్య ఫు జారుహార మన(గం, 

గమలాప్రుం దూరేగ-గా ముందు గెజలాడు 

(పవిమలతోరణ పంకు లనంగం, 

(బభువర్యు ధర్మసంవ్యా వ్ర పేర్టికి నింగి 

గడలార్తు సీతేకీ ర్హి ఘనము లనలో, 

స్వర వాహిని సురల్ వాహ్యాళి వెడలిన 

తెలి తెరచాంపల తెప్పలనంగ, 

గీ, వలయమై, కడు నిడుద ల, దళము గల్లీ, 

పం క్రులను సాంగురచనల( బరిఢ వి, 

య్మభ పథమున( జనుటెంచు వాంసతరులు, 

నే పర్వంబు గావించు. జి తగతుల. 

ఈ శకుంతంబులు హిమవత్పర్వత మంగలి తమ వాన 

స్థలంబగు మానస సరోవరంబున కరుగుచున్నవికాంబోలు. 

ఏమి వీనిజవము ! ఎంతో దనవ్వులనుండునవి నిమిషమా(త్రం 
బున గగననుధ్యంబునకుం జనుదెంచె ? ఈ మరాళంబుల 

కలస్వనంబ్లు లెంత మనోహరములుగ నున్నవి ! 

ఇప్పు డేలాకో తమ వ్యక్రయానముం గనంబజచుచు 

న్నవి! ఈ హంసరాజ మేల యిట్లు (క్రిందికి దిగుచున్నది! కాదు, 
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పడుచున్నది ! ఈ ర కవిందున్ర లేమి ! (తన యొడల్సివై (బడిన 

ర క్షవిందువులను జూచికొనుచుండంగాం బతుపుటమున బాణ 

ము (గుచ్చుకొన్న హంస తనముంగల నేలవై (బడును, వెంటనే 

దాని నెత్తుకొని దువ్వుచు) అయ్యూ! ఏ ఘాతుకుండు నిన్నీ 
[కూరబాణమున నొవ్వనేసి, నీ విలసితవిశాల ధవళపతుుముల 

ర_కృనులిన మొనర్చె ? ఓ మరాళరాజమా ! ఏల యూరక 

తెక్క_ల గిలగిల కొట్టుకొనుచు మజణింతబాధ గల్లీంచుకొను 

చున్నావు ? నీవు శ(తువా స్తంబున లేక మి(తహ_స్థ్హంబున 
నున్నానునుమా. భయా ర్తవు కావలదు. హృదయూో ద్వేగము 

మానుమా. నీ పతుపుటాంతరవముందు నాంటిన బాణ ముత్చా 

టించి గాయముల మాన్ని నీ పదుపుం జేరవిడిచెదను. ... 

అయ్యా ! బాణము జెక్కలోగా(డి దుస్సియున్న దే ! (బాణ 
మును బుచ్చి) అయ్యో ! ఎంతర క్ష మెంతర కము ! ఈ 

ర_క్షముంజూడ నా హృదయమునుండి యె ర కము (సవించున 

ట్లున్న బే ! (ఆయంపమొనతో. దనముంచేతి నించుక (కుచ్చు 
కొని నీత్కారమున బాధ యభినయించుచు) దీని మొన 
యించుక సోం.కినంతనే నా కెంతో బాధగనుండ, ఇది యెంత 

యు నాంటిన దీని కెంతబాధయున్నదో గదా! వనెవథీ 

రసమును గాయములకు: బూసి, చల్లని పువ్వులను జిగురాకు 

లనుగొని వానికొ త్తి బాధను శమింపంజేసెదంగాక. (చెట్ల 

చాటునకు నడిచి యట్లు చేయుచుండును.) 

"దేవదత్తుండు-.._((పవేశించి)ి నాయెటు దిన్న పక్షీ యో 

సమిపముననే పడియుండవతెను. ఈ చోటు రక్తార్ల మై 
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యున్నది ! ఇంతలో దిని నెవడు దీసికొనిపోయి యుండును! 

అదిగో ! సిద్ధార్ధం డందున్నవాండు. వాండే పవీని గై కొన్న 

వాండు. (పరికమించి) ఓ నిర్ధార్ధా! ఆ పథ్సీని నే చేసితిని. 
అది నాది. దాని నిటు దెమ్ము. 

సిద్దార్థండు---విగ తాను వై యుండుపక్షుమున, విహం 

గము తత్ ధగేంసకునిచే మము, కాని, యిది నజీవ 

ముగ నున్నది. వేలటటకాండు దానిపక్బలమును వేగమును 

నన్సింపంజేసినవాండు. అంతయి. 

"దేవదత్తుండు----ఈ యడవిపక్న్షీ యాకాశమున నున్నం 

తదనుక నెవ్యరిదిగాదు. ఇప్పు డది (బదికియుండనీ, చచ్చి 

యుండనీ, డానిం (గిందికిం చెచ్చినవాం డెవ్వయో" వానిచే 

యగును. కావున సిస్టార్ధా ! నా పథీని నా కిచ్చివేయుము. 

సిభ్రాగ్థు (డు (హంసకంఠమును దన చెక్కిలి కొత్తు 

కొనుచు) సోదరా ! ఈ పటీ నాయది. అట్లు నుడువ నా 
యంతరంగ ముదో స ధించుచున్నది. దీనికి నే శరణ మొనంగి 

తిని. దయార్ష్రచి త్త ed నీవును నాలోచించి చూచితివేని, 

ఈ పనీ నాడియే యని నీకును దోంచకమానదు. నీ కొప్పు 

డును నంచేహము గలుగుపతుమున ఈ విషయము విజాల 

శెటింగించి వారి న్యాయవిమర్శనముం గై కొందము. 

(యోగి దూరమున (బవేశించును.) 

దేవదత్తుడు అల్లే ! రకాగశ్వరుం డా దారిని 

బోవుచున్నా(డు. ఆతని నడుగుదము. 

సిస్ధార్థంయ---(యోగి కెదురు చని నమస్కరించి) 

ఓ మునీం[దా! కృపాసాం్యదా ! మేఘోదయములేని వర్ష౦ంబు 
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చందంబున నిట శే తెంచితిరి. మాక గార్యాంతరభంగము 

వాటిల్ల కున్న దయచేసి యిటు నిల్చి మా తగను దీర్చిపాండు. 

యోగి..కుమూరులారా ! మో తగవేమి P? 

చేవదత్తు(డు అయ్యా ! ఆకాశ నూార్లమున హాంసలు 

పోవుచుండెను. అమ్మరివ్రాసి న నొకదాని చేసితిని, అది 

నేలయబుడె. దాని నాతడు గైకొన్నవా(డు. అది తేన దని 

యత (డు నుడువుచున్నా (డు నా దని నేను నుడునవుచున్నాను, 

అది యెవరి దగునో సెలవిచ్చెదరుగాక. 

యోగి... ఈతని యొద్దనుండు సజీవముగు హాంసమే 

కదా మా తగనృనకు. గారణము P 

rE సా సప. ! అవు నియ్యదియె. గాయ 

ముల మాన్ని దీనిని విడువనున్నాను. 

యోగి___వమంచిది; వినుడు. 

ఉ. | పాణ మమూల్యమై యెసంగు వస్తువు; దానిని బోలునట్టి దీ 

మోణి తలంబునం దెదియు. జూడంగ లేద్యు దయార్డ) చి త్రతక్ 

(బాణుల యా_ర్రి మాన్నునత( డయ్యెడు లోక హితైక కారి; తత్ 

(పాణ విఘాతుకుండగు. (బపంచ వినాళశకరుండు గూళ యుక్. 

కాంబట్టి యీ పశ్నీ త_త్పాణ రతుకునిచే యగును గాని 

తల్ ధ్వంసకునిది కాదు, 

సిద సతర గు! బాగు! యోగివరా! ఈ విమర్శన 

"మెంత న్యాయ సమ్మతము! 

(యోగి యంత మం మగుచున్నాండ్సు) 

డేవద తుడు. (కోపముతో) సిధ్ధార్థా! ఈ పశీ నీచే 
యగును గాక; నే నితర పత్వులను వధించి తచ్చికొందునులే, 
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(తనలో) నన్నవమానించిన వీనిమోంది కసి నేను దీర్చికొన 

కుందునా ? (నిమ్మ9మించు చున్నా(డు.) 

సీద్రార్డుః (డు_..ఈ పాపవర్తనము మాన్పించి, భూత 

దయా మహిమ మోత నికి బోధింపంజాలకుందునా ? ఈవిశాల 

(పపంచమున "దేవద తృునిబోలువార "అంద బుందురో కదా. 

భూతదయా మాహాత్మ మును బోధించి యీ (పపంచమును 

లేశ మైన నుద్ధరింప నేరకున్న నా యీ జన్మమేల? ఈశ్వరా ! 

మదీయ (పయత్న మునకు దోడ్పడుము. 

(పరికించి చూచి) ముని సార్వభామా ! ముని సార్వ 

భామా! ఆహా! ఈతం డెందుంబోయె ! ధరం గా ల్లూనక 

చేప్రజుకుచు బోవు కురంగ మట గాన్పించుచున్నది. ఏమి 

డాని యుద్యద్దతి ! ఏమి దాని రూప విలసనము ! (దానినే 

చూచుచు నిష్క9మించును.) 

రంగము శి. కపిలవస్తు పురమందలి రాచనగరు. 

(శుద్ధ “దను(డు మం[తియు నుచితాసనముల. గూర్చుండి 

యుందురు.) 

శుద్ద దనుండు-_అమాత్యవ రా ! నిజారుండు (పొద్దున 
pi ధ్ థ దె 

నుండియు మందిరమున లండు. 

మంతి.___ఏకాంతవాస రతుండగు నత(డు గృహమున 

లేకున్న వి శామువనంబున నుండును. 



12 గాన యబుురడు: 

శుదోదను(డు._వనుకామా ! (వనుకాముండు (పవే 

నించును, ) సిద్ధార్థుడు వి శామవనంబున నుండును. అత. 

డక్క_డ నేమి చేయుచున్నా (డో కనుగొని రమ్ము. 

వనుకాము.డు... మహా (పసాదము. (నిష్క9మిం 

శుద్రోదను(డు_మం(తి సత్తమా ! సిద్ధార్థుడు నానా 

పరిపంధి భానాథ మకుట ఘటిత రత్న నికర (పభారాజి 

నీరాజమాన చరణ నీశేరుహుండై , జలధి పరీతాఖండ మహీ 

మండలముల నేలు చ కేశ్వరుండై నం గావలయు,; చేదా, 

యనన్య సామాన్య వై_రాగ్యమార్ల మనువ ర్థించి, పరిత్య క్క 

మందిరుండై. భువనపవి(తీ కరణ లోకోత్తర ధర్మ మౌార్షైక 

బోధకుండై న6 గావలయు, నని కదా పుగోహి తులు, శ్యాతిషి 

కులు, పురుటింటిలో. చెప్పిరి. వీని జాడ యిట్లున్న బే! 

శ్రే, అభిలపింపండు రమ్యపదార్థ నయము, 

అన్న మొల్లక దినములె యధివనించు; 

ఎపుడు జింతనాస కండె యుపవనోర్వి 

దివ్వ బోధామృతము6 (గోలం దివురుచుండు. 

వీనిచి తము నెండవమార్షమంటచే నడుచునట్లున్నది. 

నుం|తి-_రాకే జజ! విశ్వామితాచార్య వచసనాను 

సారముగ జరారుజా రులు, మృతులు, రాకొమరుని కంటం 

బడ కుండం చేసినారము గదా. ఇంక ఛభయపడనేల ? 

శంద్యోదనుండు సి ద్ధార్థండు సం(పాప్త యావను(డు; 

నున నిర్భంధములకు లో౭బడియుండునా? లోకమును జూడవ లె 

నన్న నెట్లు P 
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మంతి... రాజచం(దమా ! సంసారమున కాతని దృఢ 

ముగ బంధించు పదార్థ మొక్క_టి యున్న దిగదా. 

కంద్ద్ దనుండు--- తరుణీమణి యందువా +? 

మం(తి.__అవును. తరుణీమణియె. 

నీ ఏవారి సురుచిర లావణ్య సరనీలో 

యువకుని మదియెప్పు డోలలాడు; 

ఏరి పరీరంభ చారు పంజరమున 

యౌావనస్తుండు చిక్కి. “యవలరాండు 

ఎవరి వట్పదముల జవురు పెన్నెటి కురుల్ 

పాశబంధము లౌచు. బరిఢ విల్లు 

ఎవ్వారి (భూముకక్త దృక్మిలీముఖపం క్రి 

యువవ్భాద్విభేవనం బొనర6 జేయు 

తే, అట్టి చం చాస్య శంపాల తౌంగి నొకతె. 

బరిణయము చేని తగులంబు పదిల పజచి 

పో విడిచినను నతంజెందు6( బోవ గలడు ? 

తరుణి కంశును వే బంధంబు గలదె? 

శుధోదను(డు-_ అట్టుచేయుట మంచిదే; కాని సీదా 

ధా పరిణయమునకు సమ్మతించునా P ప 

మం తి___అతండు సమ్ముతించు కేమి P ఒక మహోత్సవ 

కారణమున లోకో తర రూపబ్బందముల రప్పించి, వారి కొ 

కొ_క తెకు యువరాజుచేం గానుక లిప్పించునెడల, ఆతని 

మోాహావలోక్టము లొక్క_ తెమోంద నై న((బసరింపకుండునా? 

శుదోదను(డు...అశ్తే చేయుదము, నేటి కాజువ దినం 

బున మున ఛాక్ళమహోోేత్సవంబు జరుగును గదా. ఆ నాండే 
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రాజక న్యామణులందటు సదా డొనంగు కాన్కలం బర్మిగ 

హించుటకై వచ్చునట్లు వారి జనకులకు లేఖలను (వానీపం 

పుము,. మజీయు నీ వా దానకాలమున, అక్క_డనె యుండి 

సిద్దార్ధని చి  త్తవృత్తులం బరిశీలింపుము. 
' నుంతి- రాజేరదా! భవదీ యాజ్తాము[ ద చే పట్టువాండ, 

వనుకాము(డు-((పవేశించి) రాజేం దా! యువరాజు 

న్ వి[శామవనంబున నే జంబూవృతుంబు నీడం జింతాపార 

వశ్యమున నున్నారు. స్ నక మహాద్భుతంబు నట(జూడంగల్లి 

తిని, అపరాహ్హ మగుట చెట్లనీడలన్నియుం దూర్పునకు( దిరిగి 
యుండ, దంబూవృతంబునీడ మా(తము పడమటిదిక్కు_న శే 
బాగియుండి యువరాజుగారి కెండ సోశకుండం జేయు 

చుండెను, 

మం తి.__రాజతిల కా! ఇది నుహాశ్చర్యము; చాడ? 

దగిన దృశ్యము. 

కుద్ధ్ దనుండు.-విశామ వనంబునకు. బోవుదము,. 

(లేచి నడతురు) 

వనుకాముండు._._ఇటు; ఇటు. 

శుద్ధి దనుండు-.. పకృతియె పహొంతరమునకు( దోడ్ప 

డున ట్రున్న దే! 

. తే. (పకృఠిచే సమాదృతు. డౌటం (బమదము, మలి 

త్యక్త గృహుండయి పోవునో యను విచార 

మావరించుట నామనం బటమటించు 

వానయును నెండయును దాంకు ననజ మట్టు. 

(అందటు నిహ్క మించుచున్నారు, 
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రంగము కీ. కపిలవ స్తుపురము. వి[శామవనము. 

(నం జంబూవృమవేచ్భ్చాయం గూర్చిండి మ. 

సిద్ధార్థుడు (దృష్టిసారించి ఇ చూచుచు ఆహో ! ఏమి 

ది! ఈగలను బల్లి, బల్లిని బాము, పామును (గద్దః చంపి తిను 

చున్నవి ! తానొకటి భఖతింపం దన్ను వేజొకటి భవమీంచు 

చున్నది; చిన్న (పాణులను బెద్దవి భహీంచుచున్నవి ! విన్నవి 

సృష్థంపంబడుట 'వద్దవానికొజుకేనా ? .. .వఏమి యీవిపరీతము! 

ఈ (పపంచమునం బెద్దజంతు వేది? వెద్దజంతు విదియని 

నిర్ణ యించుట యెట్లు P ప ర స బట్టియా Pp 

se వింవాము “సంహాఠించునే ! వింహామును కాకు 

సంహరించు నే ! rr అహో ! తెలిస; తెలిసె. 

జీవకోటులందు (శేవృత నబటుంగుటకు బుద్ధిబల మే నిర్ణాయక 

మానము. అట్లగుట మనోబుద్దీండ్రియ కోధితుండగు మాన 

వుండేగచదా యా (పపంచనున (శేస్టుండు. సమ_స్ట చేతనాచే 

తనంబులను దనవశము చేసికొని (పాణిజాలము నే-చుట కా 

యీశ్వరుండీసాధన విశేషముల మానవున కొసంగుట ? (పపం 

చమహాభ్యుదయ మవేఖీంచి కాక, చేవ్రం డీసాధనముల మాన 

వున కూరక (పసాదించి యుండునా ? ఈ నాధనముల సద్విని 

యాగముచేయుటయంచేకదా  మానవున  కవిరతసుఖము 

లభించుట ! ఎ ట్రీదైవ (పసాదితములగు సాధనవి శేషములం. 

(బపంచాభ్యుదయమున్నకై వినియోగించుట P (ఆలోచించును) 

ఆలోచించుకొలంది, అంధకారయవనిక లొకటి తరువా 

త నొకటి మె త్తంబడినను, మణియెన్నో యవనికా పరంపరలు 

పొడగట్టుచున్న వే ! 



16 గాతమబుద్దుండు. 

(వనుకాముండు, శుద్దోదనుండు, మంతి (పవేశింతురు.) 

వనుకాముండు---ఇటురండుు ఇటురండు. అదిగో 

చూాడు(డు జంబూవృతుంబునీడ నుండు రా రుమూరుని. ఆ 

చెట్టు నీడను గమనింపుండు. 
ఫ్ / శుద్దోదనుండు, మంతి. ఆశ్చర్య నమూళశ్చర్యము ! 

శుద్లోదనుండు-_-వీడు చింతామగ్నుండై మన రాక 

యెజుంగకు న్నా (డు |! _.... కుమారా! కునూరా !... ... 

రవూారా! 

సిర్దార్థుండు---జనకుని కంఠస్వారము విని నట్లాయె ! 

శంద్ధ*దనుండు---కుమా రా ! 

సిడారుండు---( లేచివచ్చి) జనకా ! పాదాభివందనము 
థి థి 

సలుపువాండను. ఈ నుధ్యాహ్నమున మో రిట్లు రానేల +? 

శంద్ధోదనుండు---- ఉదయమునుండి నీవు మందిరమున 

లేకునికి నిన్ను వెదకికొని వచ్చితిమి. 

వచారుండు...వమో యీ చెట్లునీడ చలగ నుండ, 
థి ఇ లు గం 

బ్రంచేయుంటిని, 

కుద్ధోదనుండు-ఆశ టి (పొ ద్రైెణుంగకుండ నుండుటయా? 

సిద్ధార్థుడునా కాశలి కాలేదు. ఇళ్లు యుంటిని, 

కంద్ధోదనుంధు నాయనా ! నేటి కాజవ దినమున 

బున్నమనా(డు మన ఇాక్యమహోత్సవము జరుగును గదా! 

అప్పుడు రాజక నక లనేకలు వత్తురు. వారి కానాండు నీవు 

కానుక లిచ్చున న్తుర్పజుపంబడినది. నీ వానాం డితర వ్యాసం 

గము మాని, మహోత్సవ సంరంభమున నే యుండవ లెను, 
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సిద్దార్గండు---ల క్త యుండెదను, 

శుద్ధోదనుండు---వంచిది. మందిరమునకు. బోవుదము 

రమ్ము. 

(అందణు నిష్క_ మించు చున్నారు.) 

క త్రము ర్_కపిలవస్తు పుగమందలి రాచనగరు, 

(శువోదనుండు, మంతి యావీనుఆ యుందురు.) 
టా Q___ 

మంతి వా రనోన్యానురాగులై యున్నా రనుటకు 

వారి పరస్పర పేమావలోకనము లే (పబల నిదర్శనములు. 

చ, అతిన యతి పమోద యుత యొచు నపాంగవిలోకనంబులకొ 

శీతిప కుమారునిం గనిన, నెయ్యము తియ్యము మిఆ నార (డుక్క్, 

స్సీతము నిజాననంబునను జిందుకొనన్, లలితాంగిమూ ర్తి పె 

మతియును జూపు నుంచి బహుమాన మిడెల్ దన కంఠహారముకొం 

శంద్ధోదను (డు యశోధర వచ్చువేళకు దానపుంబ్లి 

రము లయిపోయి యుంట యదృష్టమే. 

మం(తి-__. కార్యంబు ఫలగతికి రా నున్నపు డన్నియా 

నిట్లానంగూడును. 

భుద్ధాదనుండు--- వినుట P 

మంతి. కే. ఎలమి వామాత్నీ కాన్మ_ (గహించు తటిని 

యువక వదనంబుపె దృస్టై నివుడంజేయ్యె 

9 ఖ్ 
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యువకుండును నిట్రలపుం జూడి,._ నువిద6 జూచి 

యామె లావణ్యర సమును నానుచుండె. 

కుద్దోదనుండు--- అనంతేరము ణి 

నుం(తీ తే. అంత వారి చి తంబు లక్యేంతే మైన 

గాఢ 5"గరసమున మగ్నంబు లగుడు 

నొండిరుల "వూముందమ్ముల నొవ్వుమో ఆె( 

జిజుత చెమ్మటల్ నినుపాంద( జిువురు లొ శె. 

శంద్ధోదనుండు--- అటువివప ని 

మంతి. తే. మందిరమునుండి చనెడి యా మందగమన 

తిరిగ వెన్క_కు రాట్సుతుం దివిరి చూచె; 
రాట్సుతుండును వృదయంబు రహిదలిర్వ6 

గలికి పోయిన పల నతు కనుచు నుండె. 

శుద్దోదనుండు---- నెను ధన్యుండను. నా వంశము ధన్య 

ము. తన “కెమా రోను Sy కొమ్మని నృ అటు. రాలనా 

వేడుదవమూ ? 

మంతి రాకొనూారుని యభిముతము _పత్యతుముగం 

డెలిసికొని యీ పనికి. గడంగుట నయము. 

శంద్ధోదనుండు---వను కామా ! (ననుకాము(డు (పవే 

శించును.) “నీవ్రపోయి సిద్ధార్థ నిక్క_డికి. దోడి తెమ్ము. 

(వను కాముండు నిష్క్రంమించు చున్నాండు.) 

క, తనయుడు చార పరిగవా 

"మొనరుచు నను ధైర్య మెంత యున్నను నిఫుడే 

మని నుడువునొ తనయంం డది 

వినంగా వదయంబు చాల తిం గలంగుక . 
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మం(తి___ముం వేతి కంకణమున కద్ద మేల ని 

సిద్దాగ్గ్దండు---((ప వెశించి తం(డికి నమస్కరించి యా 

సీనుండై ) దా | నాచేత జేయింప నెంచి న 

న్నిటకు రావించితిరి ? 

శుదోదను(డు_కుమారా ! నీవ చేయనలసిన ఘన 

కార్య మొకటి యున్నది. 

సిద్ధార్థుడు_అది తున? 

ఉ. (పాణివధంబు భూేరమగుపాప మటం చని బోధ సేయనా ? 

(పాణము రశ నేయ భునవావానుశై వడిం (బాణ మియ్యనా ? 

రాణ మెయి న్నిబ్మికియను (బాణిన గావంగ దేవా మియ్యనా? 

ఏనిటం జేయంకార్య మది యెట్టదో తెల్పిన నిర్భహిం చెద. 

శంద్ధోదను(డు_ _ నేను జెప్పునది యిచ్చునట్టి దేగాక, 

యిచ్చి పుచ్చుక్ "నునె. నీ చేపోాంతఃకరణంబు అొక్మరి 

కొ"ప్పగించి, ఆయొక్క. రి చెహాోంత;కరణంబుల నివు వరాలఅంగొన 

వలయును. డర్థము గాక కలవర పడును.) అనంగా నీ 

'వ్రైక సత్కులనంజాతయను తెరుణిని బెండ్లాడ న లెను. 

సెస్ నుండియు నపూర్యముగా నా 

హృదయపీణాతం(తులు నృందించుచునే యున్నవి, 

శంద్ధోదనుండం —(తనలో) ఆ స్పందన మే శృంగారగాన 

కత 3 జనింపంే యుంగాక, ((పకాళశముగా) నాయ 

నా! మన వం శాభివృద్ధి యంతయు నీమోాందనే యాధారపడి 

యున్నది. కుమారా ! తరుణిని జేపట్టుటవలనం గలుగు (పయో 

జనము లనేకము లున్నవి. 
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నీ, సంసారజలనిధి సంతరింపంగం జేయు 

సురుచిర దృఢ నవ్యతరణి తరుణ్వి 

సంతతామోద సంజనకమై తనరారు 

వారువైన వలపుల బరణి తరుణి; 

ఆగ్ని లేజఃపుంజు లగుఫు[త వగ్గమ్ము 

నావిర్భవింపించు నరణి తరుణి, 

అతిమా తమైన సంసృతి కస్టృభారంబు 

కరము మోసెడు నటె కరిణి తరుణి; 

గీ, భఛభవవియత్పథ౦బున నఖివ్యా స్తమైన 

దుఃఖ నీవోర బావుంబు. దొలలం[(దోయః 

దనదు కరబృ్బంభణము చూపు తరణి తరుణి, 

స్వర్ణవార్శ కంపు సో పాన సరణి తరుణి. 

తనయా ! ఏ తరుణి పవి(త్ర(పేమమారుతము నీ వృద 

యవీణాతం[తులను స్పందింపం జేసి ధన్యత గాం చెనో, ఆమె 

పావననామమును వినంగోరుచున్నాను. 

సిడార్తుండు--- (లజ్ల నభినయించును. ) 
థి ఇ జ 

మం(తి-_ఆ తరుణ రసలు. రాజపు(తిక. యళోధ 

రాభిభఛాన. సుగుణఖని, 

శుద్ధోదనుండు---కుమారా ! ఆ తరుణినే చేపట్టుము. 

సిద్ధార్థండు----(త నలో) అనురాగవశమున మధుర 

గంభీరగీతముల నా హృదయవిపంచి చితముగ నాలాపించు 

చున్నది ! ((పకాశముగ) జనకా! మో యాజ్ఞ నే శిరసా 

వహిం చెదను. 
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కంద్ధోదనుడు_ధన్యోసి; ధన్యోనీ. మం[తివరా ! 

తన కొమో ఇను సిద్దార్లున క్రియ నభ్యార్థించుట కై యోగ్యులగు 

పురోహితులను “రోలీపురము నకు ను పబుద్ధ రాజు కడకు 

బంపుము, 

మం(తి.__మహాో( పసాదము, 

(అందటు నిష్కమించుచున్నారు.) 

రంగము 6. కోలీపురమునందలి యశోధరా మందిరము. 

(యళోధర యాలోచించుచు. గూర్చుండి యుండును 

యశోధర_(తన మెడయందలి సిద్ధార్థ. డిచ్చిన 

హారము బట్టుకొని) 

ఉ. ఓ రమణీయహారమ ! సుఖో-చితభంగిని రాకుమారు (గీ 

వా రుచిర్మపదేశమున (వాత వ ర్తిలి యై నాదు వే 

&ోరువా యుగ్మమధ్యమునకుం జనుటెంచిన కోలె నాకు బ 

లారుణ రీతి. జిర్తప పర తాపము. గూర్చె దిదేమి చిత మో ? 

శా. నీద్ధార్ధుం డభిరూప లేజుండు కృషపాశ్లేపాంచిక స్వాంతుండుక 

సద్ధరా్మాత్నుండు నవ్య యౌవన విలాన స్ఫూ క్తిమంతుండు చా 

బద్ధాకుంకిత మోహుం డౌచు నను-జేప ట్రం గాంతీంచునో 

నద్బబవ్మామ? బొంద6గోరి విపినమోణిం (బవేళించునో, 

ఆ ,రాకుమారుని సౌందర్యవమధువును (గోలిన దాదిగ 

మన్శనోభ్ళృంగ  మయ్యెడనుండి నురలకున్నది. వైరాగ్య 

భావ తత్ప్సరుండగు నమ్మ్శుహానుభానుండు చారపరి[ గవామున 
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కిష్టపడునా ? ఆతని చేష్టావి శేషంబులం గనుంగొన్న, నాయం 
చాతం డనుర కడై యున్నట్లు గోచరించుచున్నది. 

ఉ. ఆ రమణుండు నాకు. దనహారము నిచ్చుట, చాని నిచ్చుచో 

నేరము నాస్య పద్మమున “సుకొనంజేయుట నాదు మా నిం 

పారెడు చూడి_€ జాచి మవమందుట్క మోమున లేంత చెన్ముటబ్ 

గూరుట, యివ్వియే యగును గూరిమి( జాటెడు నగ్తిచెంనముల్. 

నా యెడనుకన్నేటికో యదపచున్నది ! 

ఇందర__(|పవేశించి) నారాకయె డానికి. గారణము. 

యశోధర. నీమాట నా కర్ణము కాలేదు, 

ఇందిర. నేను నచ్చితిని; నీ యెడమ క న్నడరెను. 

నేను వచ్చుటయె శుభము. 

యశొధర___నీ వెప్పుడు. బోవుచు వచ్చుచుందువు. 

నీవ వచ్చునప్పు డంతయు నెడమకన్నదరుట లేదే. 

ఇందిర అప్పుడు నారాకివలన శుభము "లేకుండెను. 

యశోధథర___ఇప్పు డేమి శుభము. దెచ్చినదానవు ? 

అబేదో చెప్పునూ. నీవే నా కన్నులు, నా చెవులు. 

ఇందిర-అట్లయిన నీవు (గ్రుడ్డిదానవా? చెవిటిదానవా? 

యశళొధరఎఎఐనిదముగ నే నిప్పటి కట్టదాన నె. చైతన్య 

ము గూడ లేనిదాననై యున్నాను. 

ఇందిర--__అట్లయిన నీ కాళులు నేనే నీ (ప్రాణము 
నేనే నీ చేహము నేనే, వేయేల ? నీవే నేను. అట్లని నేను- 
సిద్గాధ్ధని వివాహ మాడిన నీ వూరకుందువా ? గ 
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యశోధర___ చెలీ ! ఇందిరా! పరిహాసమువలదే. నిన్ను 

వేడుదానను. నీవు బెచ్చిన శుభవార్తను విప్పిచెప్పి నన్ను 

రహీంపుమా. 

బ్రందిర _ ఏమి ! అంతలో. (చాణములు పవోవునా ని 

యశోధర. 

తే, విషయమందున నఖిరుచి సెంపొనర్సి 

సమధి కాత్సుక్య పరివృత స్వాంత (చేని 

విషయ మఖిలంబు చెప్పక విడుటవలన 

నుత్కే_టంబగు వ్యథ గల్లు నుల్ల మునకు. 

అట్టి మనో వ్యథవలన. (బమాదములు కొన్ని వేళలం గలుగును, 

ఇందర___దీనికే నీవు తాళలేకున్న, లెవు వైరాగ్య 

చిత్తుండగు సిన్హా ర్టనిం బెండ్లాడినపుడు, అతనితోం (బతిఘటన 

గలుగునుగ డా. అప్పు డె ట్లోర్యం గలవు ? 

యళశోధర-__అ మాట లిప్పుచేల ? 

' ఇందిర-వరుని గుణవిచారము వివాహానంతరముననా? 

యశోధథర___నా కదంతయు వలదు. నీతో మాటాడి 

గెలునంజాల. నీవు తెచ్చినవాంర్శ చెవ్పెదవా లేదా? లేకున్న 

నేబోయెద. (పోంబోవును 

ఇందిర... (యశోధర చెయిపట్టుకొని) చలీ ! చెవ్పెద 

రమ్ము. భుద్ధోదనమహారాజుగారి యొద్దనుండి యిద్దజు పురో 

హితులు వచ్చినారు. నిన్ను సిస్ధార్డుని కీయ మహారాజుగా 

రర్ధించుచున్నారని వారు మో తం[డిగారితోం జెప్పిరంట. 
యశోధర. (ఆ(తముతో) ఇందిరా ! ఈ సంగతి నీ 

వెట్లు 'తెలిసికొంటివి P 
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ఇందిర___మా తండిగారు రాణివాసమును (బవే 

శించి యీ సంగతిని మో తల్లి గారితోం జెప్పుచుండంగా 

వింటిని, 

యళోధర___మాయమ్మ యందుల కేవునెను? 

ఇందిర... చిఅచిఅలా నుచు వచ్చిన యాయన యా 

సంగతి నమ్మగారితోం జెప్పి, కొలువున మంతి పురోహిత గణ 

ముఖ్యులతో నాలోచింపం బోవుచున్నా' నని నుడివి, తత్ 

తణమే వెడలి పోయెను. అమ్మగారు బదులాడుట కవకాశమే 

యుండలేదు. 

యశోధర__అక్క_టా! ఇంబేదో విఘ్నము గలుగ 
నున్నది. హా! చెలీ! నీవు తెచ్చిన దెట్టి శుభవార్తయే! 

ఇందిర నేం దెచ్చిన చేల శుభవార్త గాదు? “సిద్దా 

రుడు నాయందు బదానురాగుండై యున్నాండో లేడో, 

శుదోదన మహారాజుగారి యఖీష్ట మెట్ట్లున్నడో యేమో” 

యని సంబేహాంధకారమున. (| బౌంకులాడుచుండిన నీ కిది 

శుభోదంత మెట్లు గాదు? ఇంక మో తం[డిగారి యభిపా 

యమా. అది (పతికూలముగ నున్నను, నీవును మా యమ్మ 

యు బట్టుపట్టి పతిఘటించిన, నతని చేమి సాగును? వివాహ 

వీషయములోం గన్యా మాతల యభిిపాయమే (_పథానము. 

యతశోధర__ చెలీ! నీవచన జంరూవమారుతము 

వలన గొంత సంశయాంభోధరములు తొలగి, యాశలు 

వెలయుచున్నవి. ఇందిరా! కొలువున నేమి జరిగినదో తెలిసి 

కొనన లెను, 
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ఇందిర నే నిక్క_డకు వచ్చుటకు నునుపు నంథా 

గారమునకుం బోవనున్న మా యన్నను జూచి మాటాడితిని. 
అతని నడిగిన సంగతులు తెలియును. 

యశోధర-___ఇందిరా! నీవు కడుజాణవు. చెలీ! ఇప్ప 
టికి సభ ముగిసియుండును. నీను పోయి యుదంతము దెమ్హా. 

ఇందిర-.. నీ వించేయుండును. వోయివచ్చెదను. 

యళశోధర___వేగిరము రము. (ఇందిర నిష్క_ఇమించు 

చున్నది. యశోధర యాలోచించుచు) 

నీ. ఏసందియము గల్లి యాసభ జనకుండు 

నియ్యెడం జేర్చంగ నెంచె నొక్కా? 

జననిముంద ఆ చెప్పం గనలు చూపనితండి 

యిఫుజేల యిటు లా గహించె నొక్కా? 

వరగుణ కలితు. డీవరునకే నన్నీయ 

"వెనుంటొటు పడ నేమి పొసశెనొకొం._ ? 

వె తినిజాటించు మత్సిత శుద్ధోద 

నునికోరి్మ. యిఫ్లు పోనూకు నొక్కొ? 

గ, అకట! యుపహార (గ్రవాణంబునకును నన్ను 

(చేమమై. బంవీనట్టి మత్చితకు నిప్పు 

డింత | పతికూలబుద్గ్ధి జనింప నేల?... 

సర్వము గవానమైన్ట సరణి దో౭చు* 

హా ! నామనోరథ మెట్లు సిద్ధించు ని ఎట్లు సిద్దింపం జేసి 

కొందు P సామన స్పిందిర రాకకై యెదురుచూచుచు ముంద 

రికి నడువ నేరకున్నది ... ... ... ...ఎంత జాగు చేయుచున్న 

దీ యిందిర ! 
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(ఇందిర (వేశించును.) 

ఇందిరా ! ఘనపయోనవృ్యకిం జాతకమువ తె నేను నీకై 

యెదురుచూచు చున్న దానను. 

ఇందిర... కాని, వీడుగులును రాళ్గును దప్ప మజేమియు 

నీకు లభించుట లేచే. 

యశోధర (తనలో) హృదయమా ! చిక్క_(బటుము. 

((పకాశముగ) ఆది నాభాగ్యము. 

ఇందిర__-సిదాసండు బాహుబల వితుం డంట; క్షత 
థి ఇ జ 

ధర్మ రహితుండంట; పర్మాకను రను డట; వై రాగ్యచిత్తు. 

డంట; సోమరి యంట. 

యశోధర-_-ఎవ “రిట్టి గుశారోపణము చేసినది + 

కసలర మజా నలో స చాయాదియ(ట; దేవ 

దతుండంట. అతండు సభకు నచియుడి, సిదారుని గూర్మి యిట 

యభఖి[ వాయములను సభవారికిని, ముఖ్యముగ మోతం[ డగా 

రికి. దల కెక్కిచినాండట. 

యశోధర__నశ, సరె. ఇప్పుడు డెలిసె. ఎవరో రాచ 

వారు వచ్చినారని నేం డుదయముననే నగరులో విందులు వినో 

దములు జరుగుచుండెను. అవి యీ దేవదత్తుని కొజశేయైయుం 

డును, మాతం్మడి కీవై మనన్యము గలుగుట క్రీ _ బేవదత్తుండే 
కారణ ముయియుండును. ఓరీ! చేవదతా! నీ దాయాద 

మత్సర మింత దగునా ? 
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ఇందిరా ! పిమ్ముటి వృత్తాంత మేమి ? 

ఇందిర... పరాకమవంతుండగు రా కుమారునకు 

నిన్నీయ నిశ్చయించి యుండుట చేత, మో తం| డిగారు సిద్ధార్ధ 

నినంటి పందకు ఛై రాగికి నిన్నీయరంట. సామాన్య రాజులకు 

భేదింజఒరాని సింహయం తంబు రచించి, దానిని “సింహహానువ్రు' 

తో భీడింపగల బావహుబలశాలికి నిన్ని స్తురంట. 

యశోధర దానికి గణముఖ్యు లేనునిరో? 

ఇందిర-__గణముఖ్యు లందలు. నిట్టి స్వయంవర విధికే 

సన్ముతింపంగా, మిాతండిగారు తము యీ యభి[ పాయములను 

'దెలుపుచు శుద్టోవనమహోరాజుగారికిం విదప  నొకళలేఖను 

(వాయుదు మని రట. 

యళశోధర___హో ! తం[డీ! తండీ ! పశుబలమే (పేమ 

బలంబుకంకు చెక్కు_డని తల(ితివా ? నాపవితె (చుమను 

బాహుబలమునకు విక్రయింప నెంచితివా? హాచెలీ ! ఈ పిడుగు 

వంటి వార్థ విన్న దాొదిగ నాచి_త్తము శోక దై న్యములకు 

ఏవళ మగుచున్నది. 

కవరహఖు లె) 1 నా, ర్యము చిక్క_ంబట్టుము. వపుట్టలో 

నేపాముండునో యెవరి 'కెటుక ౫? సిద్ధార్ధుడు దోర్వీర్యమందును 

ధనుర్విద్యయందును సామాన్యుండు కాడని కొందటు నుడును 

చున్నారు. 

యశోధర___వమో ! దైవమే నాకు దిక్కు. హో! 

తంగడీ ! తం(డీ ! Sel 



28 గారు బుర్రులకు: 

ఇందిరా ! ఇప్పుడేమి చేయుద మె? 

ఇందిర-_వీరి జాబును గాంచిన శుదోదనమహాగాజు 

(పత్మికియచేయ కూరకుండునా ? కావున, ధైర్యము వహించి 

యుండుము. మనమును దగిన |పయత్నములు చేయుదము. 

మీ తం[డిగారు మాతల్లి గారితో మాటాడుటకు రాణినాసము 
నకు వచ్చియుందురు, 

యశోధర___మనమును నక్క_డశకే పోవుదము. 



గాతమ బుద్దుండు. 

ద్యితీయాం౦కము. 

రంగము 1. కపిలవ న్తుపుగము-వి శామవనము. 

(సిద్దార్థ హంసతోడను, సాలగిన్నెతోడను | బవేశించును.) 

హవ జంకలో నుంచుకొని నిము 

రుచు ముడ్దిడుచు) ఓ మరాళరాజనూ! ఈ వాలు తాగుము. ... 

పాలు. తాగి సీళ్ణు విడచితివే ! నీగుణ మెంత యాదర్శకము ! 

అందులకే నేనును హంనను గాః గోరుచున్నాను ...... అదే! 

సూన్యోదయ మైనది; సుఖముగా. బాము. 

చే. వాంసరాజమ ! నీదు పమూంతరమున 

కొదవి యున్న గాయ మిం పొదవ మానె 

పక్నబలమును మునువో శె (బా పమయ్యె; 

పాణిపోయి నీ పదు వింక 6 జేరికొమ్ము. 

(వాంసను బోవిడుంవగా, అది యెగిరిపోక గం 

భుజమువై వచ్చి చెక్కిలిని జంచువుతో నొత్తుచుండును.) 

రాజవహాంనమా ! ఏల పోవకున్నావు? నన్ను విడిచిపోవ 

నీకు ఇెక్క_లాడవా? ఓ జాలపాదమా ! నీవు దై న్యమందనలదు. 

(శాంచ బిలముగుండ, నీనెలవగు మానససరగోవరమునకుం 

జనుము. మానసతీర్థమున న్నాతుండంగావలయు నని నాకును 

గుతూహల మున్నది. నీవిప్పు డగగామివై చనుము. (పీకల 



80 గలము అకు 

నాదము చేయగా దానిని బోవిడుచును. అడి పోవును. దాని 

వోయినవల నై చూచుచు... 

త్తే, అక్కజం బగుదుక్క యో యన టెలంగె... 

ఆంబరముతోడ నేక మై యతికశయి గా; 

పులుగు ననువీశి దూరంబు పోవకొల.ది. 

(బేమపాళంబు దీగ మై పెంపుగాంచె. 

చెన్నుడు (జాబుతోం  (బఎవేశించి) రాకుమూర ! 
నుపబుద్దరాజుగారు (వానిన యీ లేఖను డమకిమ్మని మహో 

జ ర పాంటు శ 
రాజుగారు నె న యిచ్చిన దు (జాబచ్చును). 

థి 
a నాయన గా రెందున్నాఈో గ 

wo he Sst 
ఇన లోన మ్మ శమునిలి న్న్న 

తి 

శారు; ఈ యు_చేఎముం WIRE, WY శ్రా గటా 

చికు సా యు షన్ సస 
టీ ర 

సిచారపయ--స్ను అబుగ నా వమి (వానియునస్న్యంన 
స థి 

(బాబు విచ్చి చదువుచు) 

“రాజరినోమః! భవనయ ఫు”హాబుల నలనందమగు 

హి వ. ౫ "దిన aie ES య్ రంల ఇ టి = దీ Cae a 

DINAN అ wd ద ము న = { ము AU) ర =. "గ న. కూని 

నగుట చేతను,  తత్కారణమున . నాయనం5ంము మయము 

రాజ్య మున కం నాజామారణు ఇమేులీకి కావలసి యుండుట 

చేతను, రాజని కుశలుందును, బావహా.బల సమధిుండును, 

శార్యాసమన్విసుండును, ధనుర్విద్వా థె? రయుండును నైన 

సంక రాకొమూారునికింగాని నాతనయ సిలు నలా bs నివవజణే 

ల్పించినవాండను.”' 



ద్వితీయాంకము _ రంగము 1, 31 

రాష్ట్రమునకు రాజుకాంబోవువాం డిట్ట గుణాన్వితుం డె 

యుండవలసిన దే. కన్యాజనకుం డిట్టి సంకల్పము చేయుట 

సమంజసమే, చెన్నా! ఈ వషయమై నీయభి[పాయ మేమి? 

చెన్ను డు తే నకు గాల యల్లు(డు తా (త తేజము 

గలవారై యుండన బనని మామగాగు కోరుటయం ేమి 

తప్పు ? 

విణాగుడు (బాబు చూచుచు “మో కొమారుం 

డగు సిదాగుం డనథిగలతె చావాద్యాయుధ మ క 

.ఆఅపగత  త్సు[తధగుూ్శండును, ... .వ్మికమ వివరితుం 

Be Fae be నరిరుండును, వ ము 

దెలియనచ్చుట చె, నేనాంనికి నాతనయ నిచ్చి వివాహమొ 

నర్పి, మొ యభష్టమును వాయ్ నెజ వేర్పంబాలనందులకు 

మిక్కి_లి చింతిల్లువాండను.*. 

అహా! చెన్నా! నన్నుంగూర్చి యె యభి[ సా యములు 

వెలువడిన వూ చూచితివా ? 

చెన్నుడు. ఈ(వాతశే కాబోలు మహారాజుగారికిం 

గోపము గలుగుట, 

Dan చంాచుచ్చు  “అనధ్నతిచాపా 

ద్య్యాయుథి వ్యాపారుయ. ---చెన్నా ! నేను విశ్వామిత్రా 

చార్యులకి డి సకి లవిద్యలను నేర్చినది, న సుపబుద్ధరా 

జేమి యెటుంగును ? 

చెన్నుడు అత్యల్ప కాలమున నేర్చుటచేత, మిరు 

సకలవిద్యాసంపన్నుల రని లోకమే యెజబుంగదు. 



82 గాతమబుద్ధుండు. 

సిద్దార్థండు---(జాబు స య్మతధర్ము ౦ 

డును, విక మీ వివర్ణి తుండును .. 

చెన్నుడు యా! భవదీయ వంశానుగత 

మయి మీార_క్ష నాళములందు( (బవహించుచు, మోర క్షమం 

దిమిడియున్న మాత తేజము మీయందు దొల(గియున్నదనుట 

సాహానమే. 

స స కమాటో పము జూపుసమయ మాస 

న్నముకాలేదు గావున, నిట్లున్నాండిను. ధిర్మమున కోటమి 

సంభవించినా యప్పుడుగ దా విక్ర మవిజృంభ ణము జూప 

వలయును. 

చన్ను (డు-వికేమాడంబరము గర్హి ంచువారగుట చే 

మిమ్ముల గుతించి లోక మిట్లు తెలపోయుచున్న ది. 

సిద్ధార్థుడు (బాబు చూచుచు) “నుకుమార శ రీరుం 

డును నేను నుకుమార హృదయుండను గాని, నుకునార 

శరీరుండను గాను. ఎంతటి కష్టముల కైన నోర్వంగల యీశరీ 

రము సుకుమార మగునా? 

చెన్ను(డు_మో విషయమై ను(పబుద్ధరా జేమియు 

నెబుంగ (డు, 

సవ ల న జూతము, (జాబు చూచుచు 

“ఈ వైశాఖ శుక్ల పతు దశమి గురువాసరంబున మదీయ 

పు[తికయగు యతోధరకు మహాస్వయంవర మా కోలీపురము 

ననేవ రర్తిల్లున ట్లార్యులు నిశ్చయించినారు. నీచారకుమారుని 

మహాస్వయంవరమునకు రారబార్థించునారము. న్ 



ద్వితీయాంకము _ రంగము 1. తితి 

స్వయంవరము రచించి నన్నాహ్వానించిన వారు. ఇంకేమి 

కావలయును ౫ 

చెన్నుంయు---యశోధ రాకుమారి మోయందు బధ్ధాను 

రాగయై యున్నట్లు తెలియుచున్నది. 

సడ రర నాడే యెొటుంగుదును, ముందు 

(వాత చూతము. (జాబు చూచుచు) ““అంతరిక్షమున నే రచిం 

పలగల యం తసిఎవామును వత్చి తొమహుునిదగు “సింహా 

హను” వను కోదండముతో మోపుతుడే భేదంపం గల్లి నచో, 

వీర్యశుల్క_యగు నా తనూజ మో కోడలే యగును,” 

అన్మదీయ వ ద్యాగురు వగు వి జ్వామ్మి తాచార్యుల యను 

గంహమున నే నా సింఛవాయంతెమును గడపం జూయిదు నని 

నాకు దృఢ వి శ్వాస మున్నది. 

చెన్ను డు కాని, విలువిద్యయందు మో కింత నేర్పు 

దా యని మహారాజుగారికి సం దేహామున్నన. 

సిద్ధార్థుడు కావున నె యశోధర తనకుం గోడల 

నా యని సంశయించి, యీ వేఖను నిరాకరణ సూచకముగా 

భావించి. యాయన శోకాగహముల కిచుక వశుడై 

న్న 

యుండును. 

వనుకాముండు---- ((పవేశించి) జయము జయము, 

రాకునూారా! మహారాజుగారు. మిమ్ముల నాస్థానమునకు 

రాంగోరుచున్నారు. 
9 a సిద్ధార్థుండు --జన కాజ్ఞ యనశ్య క_రృవ్యము. చెన్నా! 

పోదము పద. (అందటు నిష్క_ఇమించుచున్నారు. 



$4 గత ముం, 

రంగము 2. కపిలన స్తు పురము___రాచనగరు, 

(శుద్ధోదను(డు, మం(రి, కూర్చుండి యుందురు.) 

శుద్ధోదనుందు--ఈ 'చేవదత్తు. డెంత రగులం బెట్టు 

పను! 

మంతి దుష్టుని కార్యమే యది. కాని, వాని చేమిసాగును? 

శుద్ద దను యుల టయిన, ఆత్యంతికో పాయము 

వలదా? 

మంత్రి కార్యఎబు కినంతనే ఫలగతిక రానున్న 

పుడు యుద్ధమల? 

కుస్టోదనుయ-- నా శేమా సిధ్ధాస్థని చాపవిద్యా 

ప్రావీణ్యనునం దంతె మ చేడు.  బఎహుదినములుగ 

ప చేత బట్టుట యే అ 

చాపవిద్యా చతుకుండని మ లా స్యలునుడున వేదా? 

నేర్చిన విద్య మెందు! బోవునుని 

శుద్ధోడను(డు_నారి వాక్కు_ుల౦ ౫ “ఏ నా కెంత శారవ 

మున్శను, p= ఫినుర్వ ద్యా మంతయందు నిడారు. డు కీరుల 

యె ధ థి “ణి 
డగునా యను సందేహము మా(తము నన్ను వదలకున్నది. 

పీ (డా పరీకుయందు విజయము. గాంచకున్న నెట్లు? 

మం... అప్పుడు నుపబుద్ద రాజు నెటో లొంగ 
టు aa) 

దీయుదము. 

సిద్ధుడు. ((పచేశించి) నాయనా! (ప్రణామములు. 

కుద్ధోదనుండు---కుమా రా! కూర్చుండుము, నేఖ చది" 

విలివా? సు(పబుద్ధుం డెంత గర్వోపే పతుండు! ఎంత వృథాభి. 
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మాని ! మదీయాభ్యర్గనమును నిరాకరించినాండు. నిరాశ 

రించుటయ గాక, నిన్నెట్లు తభూలనాడినాండో చూచితివా? 

ఇట్టి గర్భసమన్వితుని సంగరమున నోడించియ కన్యను 

చేషలయు నని నా యాశయము. కాని, సచివవర్యుండు సమ 

రము నల పనుచున్నాండు. ఇం "కీ యువాయమున. గన్యను 

సాధిం నగును? 

క సా ము త్తరము"నే తెలుపు. 

యున్నది. స్వాయువర దినమున జరుగు ఛినుర్విద్యా పరీత 

యందు విజయ నుుదుటయె యుపాయను. 

శంద్దోదినుండు ఒచీతు లన్న నా క నవ్యాము. ఎంత 

విద్యాభ్యాస మున్నను, ఎంత యాత్మవిశ్యాస మున్నను, 

పరీకులందు ఫలనసిది పొందుట  సంశయాస్పదము. కావున, 

రణమె కరణీయ మగును గడా ? 
న న నాశ కరంబున్తు అధమ సాధన 

మను. సేగు యుద్ధమును దల పెట్ట నేలల నా కార్ముక విద్యా 

(పావీణ్యముం జూపి, సింహువానువుతోడనే యా సింవా 

యం(తిమును శ్లేదించెదను. అట్లు చేయంజాలుదు నని నాకు 

దృఢవి శ్వాస మున్నది. 

శుద్దోదను(డు-అట్టయిన న్వయంవరమున నే నీవా 

సింహయం[తమును భేదించి యళోధరం బొండెదవు గాక! 

కుమారా! ఈ కొన్ని దినము లై నను ధనుర్విద్య నించుక 
Qe 

యభ్యాసమ్ము చేయుచుండుము. 

టై యాజ్ఞ శీర సావహిం చెత. (పణ 

మిల్లును) 
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శుద్దోదను(డు.._ కల్యాణము ను! (సీధాగుండు నిష్క 
| . a ౪౧4 

మించును.) అమాత్యేవ రా! స( యంవరమునకం నునము 

సముచిత రీతి. బోవలయును. ఒక వేళ యుద్ధను జరుగవలసిన, 

అందులకును సిదముగా నుండవ ఇను, 

చర అభలు నూరు వలు తరలుదము, 

రంగము శి, కపిలవస్తు పురము. వి శామవనము, 

(వీంపునం దూణీరమును, చేత ధనువును, ధరించి సిద్ధార్థ 

డుండును.) 

బన VU మేసి అబే సప తరుమూలనము 

లను దూజణి దూసిపోయినది ! ... ...ఆ తెగుశాఖల నంటి, 

గాలి కూగుచున్న యా చెలంది తెంతువ్రును భేదిం చెద. (మరల 

బాణ మక్కు _ వెక్ట్రి యెసి) ఆహార! ! ఈది rw "గడి యా 

యుదయ కాలపు లేంతయెండకు వింత గంగు లినుచు [న లెడిని, 

గురుముఖమ.న నేర్చిన విద్య వ్యర్థ మగునా ? 

ఓ కోదండమా! నీ (పభావమును “సింవాహనువు'నం 

(బసరింపంజేసీ యశోధగా స్వయంనర సమయమున దానిచే 

సింహయం(తమును బడ(గెడపునట్లు నా కను[గహింపుమూా. 

(పొరింబొరి మార్విలాగుచు) ఈ నా రియు. గోదండమును 

నెంత యన్యోన్యా(శ్రయము గలిగి కవగూడి యున్నవి! సతీ 
పురుషు లిట్టుగదా యుండవ లను. నారి ధనురండమును వంచి, 

తన నంకకు( (దెప్పికొన్నను, అది దానిని వ్యతి క్రమింపక 
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యనుకూలముగనే వ _ర్రిల్లుచున్నది. నారియుం బురుషుం 

'డును నిశ్లే వ ర్తిల్లుట (కేయస్క_రము గదా. నారిలేని పురుషు 
డును, నారిబేని రోదండమువ లె వ్యర్థము. మౌర్వీ చాపముల 

వలె. బరస్ప రానుకూల్యము గల నతీపురుషుల దాంపత్య 

మెంత ని కేయసము! యశోధరా గుణ మిట్టిదై యుండునా? 

వనుకాము(డు_((పవేశించి) జయము! జయము! 

యునరాజా! కోలీపుర (పయాణనునకు బంధుమి(తే పురో 

హితామాత్య పరివార సమేతముగా స రన మహారాజు 

గారును, శాతమిచేవిగారును, నన్ను. బిలిచి యిట్టాజ్ఞాపించి 

నారు: “కుమారుడు విశాను వనమున నుండును; తోడి 

“లెమ్ము అని. 

నిద్ధార్థండు--కోను, (ప్రయాణమునకు సిద్ధపడవ లెను. 
(నిష్క్రమించుచున్నారు.) 

రంగము 4 కోలీపురము: సయంవర మండప సమోాప 

(పచేశము. 

చేవవత్తుడు (కోస ఘూర్మితుండైై (పవేశించి) 

4. సార నుండు శౌర్య విభవంబున( గార్భుక విద్యలోన స్ 

ద్ధార్ధె యంట్య వాండు వారియంతే "1 చేయుట జేసి ప్రతి కి 

తర లె బండెనంట 6తంచిరభంగిని; దీర్భ కాల నం 

విన్ మైన కోరి, పరిపక్యగతిం గనెవంట యియుస్భాగాక . 

ఇట్టి పలాపము ఫీస్తాయంవర భవనమున వాహిరము గాం 

బలుకుట క్రీ ను పబుద్ధున “కంత కండకావర ముండవలయు! 
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సిద్ధార్ధన కే తన తనయ నీయవలె నను కోర్కి_ దీర్గ కాల 

జు గలవాడు నా మాటవిని యీ కోలీపురమున స్వయం 

వరము రచించు#ుల? ఇట్టి పలుకులు పలికి మముంబోలు శా 

కుమారుల నవమానించుటకా? ఈ యవమానమును వడ్డితోం 

గూడ దీర్చిక్ లేక ల స 

(గుడ్డి యేటు గూంటిలోం బడె నన్నట్లు సిద్ధార్థుని బాణ 

మెట్ల యం(తసింహ న్మేతమున6 దూటీ దాని బంధించిన 

సూ(తమును భేదించం గాక! వాండొక మేటి విలుకాడు? 

నే నేసిన బాణము కొంచెము గుజితప్పీ సింహాకర్ల మున గాడె. 

ఏమి (పయోజనమున? 

వాడా యంత్రము దెగనేయుడు నభికులుదు. గలిగిన 

యా యానంద మేమి! ఆ (తలి ౦త లేమి!'ఆ యజపు లేమి! ఆ 

శీరడముతేమి! ఆ కర తాళధ్వను "లేమి! వారి యణపులకు 

గర తాళధ్వనులకు నా హృదయ గుహాంతిరంబున ని దించు 

చున్న [కోధ మత్పరము లనెడి సింవాడ్యయం బేసారి బయల్వె 

డల. ఈ (పతిషశులను గబళించుదాంకి వానికి నిదపట్టునా? 

ఆ లావణ్య మధుర యశోధర సయాంనర భవనమున 

నా యొట్ట యెదుట సః ప్రల తు Ha కొంనమున నుమ 

చాను “ముంవంగా! ఇంతకరీశు నాకు. బరిభన మే మున్నదిశి 

గీ. మహిత పరిభన దావాగ్ని మండుచున్న 

వాసు బహుశువ్ము హృదయ కాంతారమంుC 

దత్ _పతీకార వర్ష పాత5-ను జేసే 

చేర్చు వెరవున దాని. జల్లార్చువాండ. 

(నిమ్మ ్ రమించుచున్నాండు., 
J 



గాతమబుద్దు6డు. 

తృతీయాంకి ము. 

రంగము 1. కపిలవస్తు పురము___ఉపవనము. 

(యశోధరా సిద్దార్గులు నడచుచు వత్తురు.) 
థి థి ఆవి 

యశోధర___నాథా! 

నీ. పరభృత నికరంబు లబుశె ౨ నిజకుహూ 

క లనాదము లొనర్ని కొలువు నేయ, 

గురవక మకా కుసుమము గంధంబుల. 

బననుండు హాయి వీవనలు వివ, 

వకుళ పున్నాగ చంపక వృష బృందముల్ 

(పనవాంజలుల మౌళి పెన? జ, 

వరుల దమ నో. ఫుల్ల లకాంత దీ 

వీశలతో హారతుల్ వేడ్క_ చేయ, 

గీ. మధురమా సుంవగీమణి మనకు నికు 

లతిథి నకా-రముల్ (పీతి నాచరింప, 

నెడంద లు చేజితిము లౌచు సంప్రుమో ఆం 

గా జాలియు.( గడ నంగ గంటి మిపుడం. 

సిడారు:డు-. ఈ నుధులవ్మ్ మెల్లి యతిధిసేవాతత్సర! 
ధ్మ్థ శ టి 

యతోధర___పర సేవయ భోకమున వెలయునది. ... 

జీవి తేశ్త( రా! స్వచ్భము లై మిజుమిట్లు గొలుపు దుః (బవహిం 
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ాడి ఆరా నిర రములు మధులన్మీ వతుంబువైెని యుజ్జ్వ్వల 

తారహారములో యన మెజయుచున్నవి. 

సిద్ధార్థుడు ఈ విమలకర శై ల(సవంతీ తరళ తరంగ 
వా స్తములు స్ఫటిక శీలాత లంబు లనెడి సారెలవై. జనుచో 

జనించు నునోహరనాదము వినుచున్నా వా? 

యళోధర_... ఈ నాదము మిక్కిలి యింపుగ నున్నది. 

... నాథా ! ఇంత దూరము మునుపు నే నెప్పుడును రాలేదు. 

సిర్టార్థండు- మందిరమునకు మరలుద మనుచున్నా వా P 

యశోధర ___ లేదు; లేదు. 
స్ రాలా మార్లమందలి యూ వంపు దిరిగి యా 

వల నే మీసేదో చూడ నీక ఇళ యున్న దాని 

యశోధర. ఉన్నది. మన దృష్టుల నమటుగుపజుచు 
నట్టి యా గిరుల కావల, ఏముండు నడి కను.గొనుటకు నా 

కభిలామ మున్నది. 
న ఈ యభిలాష యుండుట మంచివే. 

యశోధర___ఆ వంపు నడచి యా (సనంతిని డాంటి 

యా కొండ నెక్కు_దము. 

సర ర చేయుదము. (ఇద్దణు నడిచి కొండ 

యెక్కు_.టే నభీనయింతురు.) 
యశోధర_ఆ చెట్టునీడను గూర్చుండుదము. (నడతురు) 

(ఇరువురు చెట్టుకిందం గూర్చుండుదురు. ) 

సిద్ధార్థుడు. (దృష్ట నారించి చూపుచు) అది య్ 

వ శామవనము. అవియె మన (పమాద భవనములు: అది 
“నురమేి; అడి “రామే; అయ్యది 'శుభ'. ఈ వై పున--అది 
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సంధాగారము; అది రాజమందిరము; అడి యమృతేభవనము. 

ఈ యెడమ దిక్కున, నురమ సమోపమున _ నుండునబే 

న్య(గోధ వనము. వీని నంతయు. జుట్టియున్న యావరణపు 

గోడ యిటీవల నిర్మింపం ఒడినదె. పుర మో దిక్కున నున్నది; 

దాని నీ యున్నత శిఖరము మణు:గు పజచుచున్నది. నేను 

పురము. (బవేశింప క బహుకాలమాయె. నీను వచ్చినది మొదలు 

పుర పవేశ మే నేను జేయ లేదు. ఇప్పుడు పురము చూడవలె 

నని కోరిక పొడముచున్నది. 

కొ ధరగా పాగాశ్వరా! నా మేఘచి.తముం గాంచు 

డు. ఆకాశ నీలపటమున జగచి ల్పిచే నాలిఖంపంబడిన విన్నా 

అపు! జి త్తరు వ్రాయనం సాపట్టుచున్నది. 

సద్ధార్థయ అహా అయ భఖ వ్య్యాఘ మెంత రమణీ 

యము౫ నున్నది! ... అది యెట్లు శిధిల మగుచున దో చూడు. 

అది శిథిలమై జంబుకముగ “మాటినది! Wn మాతీ 

కుక్క మయొనది ! 
యళోధర.__ కుక్కు యొంబుగా మాటిసది! .. 

కా తన రూపు చెడ గుల మెనది! . 

యేకోధం __ఆ రూపము మాటి వృత మైనది! ... 

స్. దు-. ఆ రూపముగూడ కతికాల మగుచున్నది! 

ఖర దూర! కుప్పులుగ మాటి చెల్లాచెద రగు 

చున్నది! 

వి దారు డు__.. 
@ .®P 

గీ, ఇమ్ము (పశృతి భున మేఘము @ పగిది 

జ్మితతరమగు నాక్ళతుల్ చెందుచుండి 



$2 గాతమబుద్దుండు, 

యలఖఘబ నానార్వే బోధకం బయ్య, ఆంత 

రమున నొక్క _ు పరమకారణము దనరు. 

యశోధర __ అల్ల చే ! సూర్య్యుం డ_స్తమింపం బోవు 

చున్నవాండు. మన మందందు నిలిచి చూచుచు మందిరము. 

'జేరుటకు. జూల నాలన్య మగును, కావున గొండ దిగుదము. 

(లేచి యిరున్రకు దిగుట నభినయింతురు.) 

సిడార్వండు---- శే ల (సవంతులచే సంవోమ్తె మైన యా 

సరోవర మేంత్ నూ గ నున్నదడో చూడుము. 

యశోధర___ఆప పద్మ్శాని యెంత సాంపువహాంచి యున్నది! 

సదరు తండిర నెడంబాసి సాంధ్య కాపాయాంబర 

థారియె చరవమ్యూ(ది సానువివినంబులగూర్చి పోవ్రువాః డీ భగ 

వానుడ౯గు నినుడు, 

యశోధర. చరమసీమను గూర్చి పోను నినుని బోవల 

దని వేడుటకె పద్మిని తన యరవిందకరముల మాడ్చుచు 

న్నది. ... ఆహా! ఈ సువర్ణ చాయ యెంత మనోపహపారముగా 

నంతరితుమున నావరించుచున్నద ! 

గరం బగ త్రెనెద యాలయపు గోపుంమునకు( 

బూసిన బంగరు పూతకయా యన రమణీయముగ నున న్నది. 

చరను సంధ్వికంం (వ లు లొసంగుదము. (ఇరువురు 

మాంకాళ్ళ వై. గూర్చు ండుదురు. ) 

తే. చితవర్ణ పయోధరాంచిత నభంబు 

చారుతర కాంతి పూరముల్ జాలువార్చ,, 

ఉందు స్నాతులౌ జనుల కానందమిచ్చు 

చరమ సంధ్యకు. బాార్ధనాంజలి ఘటింతు. 
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యశోధర... “చరమసనంధ్యకు (బార్భనాంజలి ఫఘటింతు.* 

(ఇరువురును జేమోడ్చు గావించి నమస్క_రించుచున్నారు. 

మనోనాథా ! అదే చూడుడి. 

చే. తమ మెడి కాల వివాగంబు తేన విశాల 

పక్షముల విష్బీ తూరుపు వలనునుండి, 

దిగులు జడగొన్న, చేవే౫ నెగిరివచ్చి, 

నలవుకొనయెడు మృదు నిశానీడమందు. 

సిద్ధార్థుడు అంధ కార మెంత శీ ఘముగా నంతటను 

వ్యాపిం చె | 

యశోధిర___ఐం[దజాలికురాలగు  నిశీథినీ విలాసిని 

తన చీశటిమునుగాతో నె హీకవ స్తుజాతెంబులం గప్పి 
యా ఆక 

పుచ్చి, తెన వంచక త్వము (పకటము కాగ మన కన్నుల కలీ 

మిని వ్యన్థపణచుచున్నది ! 

సిద్దార్ధండు--యళో ధరా ! అహస్క్రరుండె మహైర్మద 

జాలికుండు. ఆతయ తన కరకౌశలమున స షర్రొ్యది సద్వర్ష 
శాత నా 9 ౧ 

మును గప్పి పుచ్చి, మస ద్భృషుల నై హిక విషయములందు 

(బసరింపః జేసెను. ఆతిండు చనంగా వచ్చిన యీనిశీథినీ విలా 

సినియే మహాపకారిణిి ఇది మన దృష్షుల్న నెహిక విషయముల 

నుండి వురల్చి, స్వర్షను దిక్కునకు. (దప్పి, సద్దణమును 

జూపుచు, నున కన్నులను సార్ధకత పజిచుచున్నది. 

యకోధర_.._ నాథా |! మనమిప్పుడు తమూాలతరు వీధికి 

వచ్చినారము. చిమ్మని చీకటులు వ్యాపించి యుండుట చేతం 
గన్నులు గల్లు ఫలంబు పోయె. దారి కానరాదు. 



$4 గాతమబుద్ధుం డు. 

సిద్ధాధ్ధండు --యక్ ధరా ! నే నెన్నియో సారు లిట్లు 

వచ్చియుండి, రాతి మిక్కి_లీ యాలస్యముగా పనన. 

నురలుచుండువాండను. కావున నాకీ మార్గము లన్నియు. బరి 
చితములు. నా భుజము పట్టుకొని రము. "(యశోధర యట్లు 

చేయును. ఇరున్సరును నడచుట యభినయింతురు.) ఇప్పుడు 

తమాలవీధికాంతరమునకు వచ్చినారము. 

యశోధరనిశ్శ్ళబ్దమై యెంత భయంకరముగా నున్న 

దీ యంధకారము ! 

వ స యంధకారము నాకు భిన్న ముగ 

నున్నది. ల్తేది నీశ్ళబ్దమె, గంభీరం మై, మనోహరము నున్నది. 

ఇట్టి యంధకారముతో నేకాంతవాసము నడిపి, తత్ రహా 

స్యోప దేశములు పడయు కంత సుకృతము ! 

యశోధర__నాథా ! పొగడల వాసన గొట్టుచున్నది, 

చ. ఇది వకళావనీజముల బృందము, చంపకవృషజాత మి 

య్య దె, యిడి సీందువార నివవాంబు, శిరీషమహీజపాళియి 

య్య దె, సవాశారభూజతతు లయ వె, ఫుహ్పితమలి కాలతా 

విదిత విశాల మౌర్ష మిచె, జే నడువంగను వచ్చునింకిటన్. 

యశోధ శు కిపంక్పు లుంచిన 

చారి చేరితిమి. నమత కాంతి చేత దారి తెల్లముగా నున్నది. 

అల్ల వే! మందిరములందలి దీపములు కన(బడుచున్నవి ! వడి 

వడిం బోవ్రదము, 

(నిష్క_9మించుచు న్నారు.) 
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రంగము 2. కపిలవస్తు పురము..._రాచనగరు. 

(శుస్థోదనుండు, మంతి, గూర్పుండియుందురు.) 

శుద్ధోదను(డు.ఈ నా స్వప్న మె నన్ను వ్యాకుల వెట్టు 

చున్నది. 

నుం(తి--జా(గ దవస్థయందుం జి త్తమును స్వాభిన 

పజచుకొన్న భావముల స్వాపావస్థయందు స్వపష్నరూపమున, 

ఉద్బుద్ధము లగుచుండును. దీనికై వ్యాకులపా శుల శి 

క నురగ త ల మోది జలకణంబువ లె 

నంటక నంసారనుందుండు సిదాచుండు, ఎప్పుడేని నంసారపరి 

త్నాగ మొనరించి యడవి తెరువులం బి నాకల నిక్క_ల యని 
లి లు 

వీంచునేమో యని శంక వెడముచున్నది. 

నుం|తి..._ యశోధరా బెవి నించుమాలాలు గడా. కతి 

పయ దినములభో నామె ప్ముతవతి యగును. సంసార బంధము 

లి ట్లతిశయించు చుండ, ఆతి. జెట్టు వానిం (దెంపుకొనం గలం 

డు? ఏల మోరగు వృతా చింత చేసెదరు ? 

శుద్దోదను(డు. వె రాగ్వ చిత్తునకు. బత్నీపు తాదులే 
డు a ట్టి వ! న్ 

క. ఆతిజిదాసానిల (పే 
ఖా 

రితమై కడు సంతభించు వృాదయాంబునిధిక 

నతినుతులను తీరంబులి 

మితి దప్పక యుంచయంగలవె మేరలయందున్ ? 

మంతి భటులను గన్నొాజంగి పగ లత జెందును 

జో లేడు గదా. ఎందో విశ్వాసపూర్ణులగు కావలివాం 
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(డుండ, ఏ నూర్షురకు. గాని తెజువ ననాధ్యమై యోజనార్ధ 

పర్యంతము వినంబడునట్లు శ్రబ్దించునట్టి యావరణ కవాటము 

లుండ, అతండు ర్మాతినూ(తి మెట్లు తెప్పించుకొని పోణగలండుని 

మటణియు( త. లాతని ద్భఫ్థి పథమున రాకుండ 

సముచిత వ్యనస్థలను శేసినారము గదా. ఇంగ శంకింపనేల ? 

కుద్ధోడను(డు___ వాలి వార్ నిర్భంధ మే వాని మనో 

విజ్బంఛ ఇమునకం6 గారణమైయుడును. ఇంక్ గ విశేషము. 

తాను బులమును బంజలను నూడవ తెనాలి నిన, నా కెశి:-గించె. 

వాని యీ కోరును దీర్పనలయునా కూడదా యని శౌ మనం 

బాందోళిచుచున్న ది. 

మంటి... ఈ సహాజవాంభా తిగస్కా_గామువలన, ౨న 

రల గలు౫వచ్లును. కావున, తేని యూ యభీష్టమును 

సమన యవన సస్పటయ్ సమంజసము. ప వోణులు, 

కుంటులు, కుదుపులు, చీకులు, పికలాంగులు, మున్నగువా 

రా పూట రాజవీధులం డిరుగాడకుండం జేసి యూ లేగింపు 

నడుపుదము. 

శుద్ధోదను(డు_ మావి రికులను విచారించి, యూ 

శేగింపునకు మంచి మువారా ర్హము నిర్ణ యముచేయుము. వీధుల 

నలంకరింపణ జేయుము. ఆ దినము  పంగ్వంఛాదులు వీధుల 

యందు రాంగూడదని శాసనము (పకటించుము; భటులను 

వీధుల కిరుగడల నుండ నియమింపుము. 

మం(తి___తమ యాజ్ఞామ్ముద చేపట్టువా(డ, 

(నిష్క9మించుచున్నారు.) 
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రంగము శి, కపిలవన్తు పురవీధి. 

(చేవదత్తు(డు, మావంతుండు, నడుచుచు వత్తురు.) 

దేవదత్తుడు... మిత్రమా ! మావంతుడా! లేపు 

స్వారి వెడలుట యీనుంగువై ౧ గాద; రథము మాద నే 

యట. ఊశేగింపులుభో వనులసలే యుండలహాడదంట. నుతణీ 

యు, నౌ వలన మోస మేమైన జరుగునేవూ యని దెడిసీ 

కాబోలు, నన్నుంగూడ సిద్ధా్థరితో నుండ గోరినారు. 
థి 

మావంటుడు--- మొ రుండునట్టుయిన, ఏను ?సమోా(ద6 

స ర ఎ ఖముాామి -ల దనే నారి నడలూరన బరా టయినచే 
౧౯౧ 

మంచిది. 

aD ee ల న యమ్ వ 
(బా ౦ఘికులము 29 వ్పెట గ్ ట్టుచు చ్చును,) 

జాంఖఘికుయు (త ప్పెట వట్టలు నిలిపి జనులారా ! 

పొగులారా! చెప్పునది బాగా వినండి. చెప్పినట్లు నడుచుకోోండి. 

మహారాజుగా రిట్లు వానిన్తున్నారు: కప్పు సూర్యోదయం 

అయిన తర్వాత కొంచం సేపటికే మన యువరాజులుగారు 

రాజవీధుల్లో రథంవై న స్వారి వేంచేన్తున్నారు. మో లెల్ల వార్ల 

పండగ వస్త్రాలు ధరించుకొని, అలంకారం చేయంబడివుండే 

వీధులకు 0డు పుక్క_లూ వరుసగా నిలిచివుండవ లెను. రథం 

సమిపంగా రాంగానే యువరాజుగారివై న పూలు చల్లవ లెను, 
c : రా లి ] R -— 

మణి నక ట్ ముఖ్యంగా వినండి: కుంటివాండ్రు, గుడ్డ వాండ్లు, 

యాభై యేండ్లు మిోజీన ముసలివాండ్లు, రోగులు, ఇటువంటి 

వాండ్లవ్వరూ శేపటిదినం తను యిండ్లు విడిచి పీధులో వుండ 
౧౧ Mn ౧ 
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గూడదు. ఇది మజవకండో ముజనకండి. (తవ్పెట గొట్టుచుం 

బోవును.) 
"దేవదత్వుండు--- ఈ రాజతాసనపు రెండవ భాగమును 

ధిక్క_రింపం గొందణి నేర్పణుచి యున్నాను. సమయముచూచి 

వారు కుంటులను వృధులను యున రాజు రథము ముంది నిలు 

పుదురు. మటి నీ వేమి చేసెదను? 

వనూవంతుండు... టఊ చేగింపులో వనుంగుబే యుండ. 

గూడదన, నే నేమి చేయగలను? ఉపాయ మున్న? చెప్పుడు; 

తప్పక చ్చాదను 

దేవదత్తుడు రాజవీధియం వొక రవాస్య స్థల మేర్చ 

ఆచి యున్నాను. అందు. (గొత్తగా. బట్టయుడిన యడవి 

'యేనుంగును మ తెక్కిించి యుంచి, ఊరేగింపు అక్కడికి 

రాంగానే, దానిని జనసమూహాములోనికి వెడలంగొట్టవ లెను. 

గజము మ త్తిలీ, గాలునులం ( దెంపిన్ "ని, సజ ళాబనుండియె 

పరుగత్తివచ్చిన దని చెప్ప, నమ్మనివా "ఇవ రుందురా?P 

మావంతు(డు-._ఇది మంచి యుపాయము, 

చేవదత్తుడు. మిత్రమా ! ఇవిగో ! ఇప్పటి క్రీ పారి 

తోషీకముం దీసికొనుము. (మెడలోని హారము నిచ్చును.) 

మావంతు(డు (దానిని బరిగహించి) ఈ ర్యాతియే 

యా యడవి మదపు శునుగును ఆ తావునకు( దెత్తును, 

చేవద తుడు మి(త్రమా ! ఈ పురాలంకారములు 

ధ్వంసమగునట్లు చేయవలెను. జన్మ కేణులు వీనుంగుల యూరే 
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గింపు చూచుటకై యేర్పడినట్లు దృశ్యమును మార్చవ లెను. 

మావంతెడు-..అది మెంత పని! 

(నిష్కమించుచున్నాండు.) 

దేవదత్తుడు... ఒక్క _వీనుంగు పడెనా దాని నెట్లయి 

నను న్ కంటం బడంచేసి, నేను వానికి. జెప్పవలసిన 

దంతయు. జెప్పెదను. ... ఆహో ! దుండగీండ్లును, లంచగాం 

డ్లును లోకమున నుండుట యంత మేలు! 

(నిమ్మ మించుచున్నాండు.) 

రంగము 4. కపిలవస్తు పురనుందలి రాజపీఫ. 

(జనులు, భటులు, వీధి కిరుగడల బారులుదీరి నిలిచియుందురు. 

ఛభటనాయకు(డు వీధిలో నటునిటు దిరుగుచుండును.) 

భటనాయకుండు---(భటులతో) జనుల నెవ్వరిని నొక 
వై పునుండి వముశియొక వై పునకు. బోనీంకుండు. కుంటులు, 

కుదుపులు, అంధులు, ముసలులు, కుష్టరోగులు, వికలాంగులు, 

సన్నా వసులు నెంద నం గానవచ్చిన, వారిం గొట్ట దూరము 

తటీమి వేయుండు. మెలకువతో మెలంగుండు. రథము వచ్చు 

సమయము సమోషపించుచున్నది. (ఈత క జాలు చంక లందు 

గలిగిన కుంటివాడు (పవేశించి గుంపులో. దూజును.) 

భటులలో నొకడు కుంటివాడు ! కుంటివాడు |! 

వానింబట్లుండుకొట్టుండు, నెట్టుండు. (భటులు వానిం గొట్టుదురు.) 
తు తు లు లు 

4 జ 
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కుంటి అయ్యా ! అయ్యో | నన్నేల కొట చుపు 

దురు? కుంటిపా'యు యువరాజుం జూడ. గూడదా? వాని 

కన్నులు మో కన్నులనంటివి గావా P 

ఛటులు.కూడదు, కూడదు; కుంటు లిక్క_డికి రాంగూా 

డదు, 

(వానిం గాట్ల గంటుదురుు 

కుంటి మో యువరా జడవులపాలు గానీ! (అని 

తిట్టుచుంబోవును. జను లొండారులతో) 

(పథముడు_ - (ద్వితీయునితో) కుంటి కుదుపులు, 

వృద్దులు, వికలాంగులు, రాజవీధులందు నేడు రాం గూడదని 

ఇవాటగా నేనును వింటిని. అయ్యా ! రా జట్లు కఠినముగ 

శాసింప6 గారణమేమి P 

ద్వితీయుండు---యువరాజుగారు మిక్కిలి యనుకంసా 

మతులు, ఆత్మ పరి త్యాగశీలురు, తలా న్వెపణపరులు. 

కుంటి కుదుపులను, మల, వికలాంగులను, జూచినచవోం 

జింతకు లోనయి, యిహాలోక వ్యవహారములను నాతిండు 

పరిత్యజించునే మో యను శంకచే నిట్టి శాసనము చేయంబడి 

నది. ...అయ్యా ! మో చేయూరు ? 

(పథముండు--- అయ్యా ! మాది కాశాంబీనగరము. 

సూర్యర శక వినంగులాడునట్టి యంకుర మెన్నాళ్లు నేల డాంగి 

యుండును ? 

(వాద్య ఘోష, సిద్ధార్ధండును దేవదత్తుండును, గూర్చుం 

డ్రి చెన్నుండు రథ చోదకుండై యున్న రథము (పవేశించును. 
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జనులును భటులును రథమువంక6 జూచుచుండ నూతక జ్ఞ 

పట్టుకొన్న వృద్ధు. డొకయు (పవేశించి గుంపులో. దూజును,) 

ద్వితీయుండు--- (పృథమునితో) ఛ(తము (కిందనున్న 

యాత డె యువరాజు. లంవినీవనమునం బలాశ వృతును( క్రింద 

మాయాదేవి యీ నుహానుభానుని బ్రసవించినప్పుజే యది 

తన కొమ్మలను వంచి నికుంజముగా నేర్పడిను, (పక్కన 

నున్నవాం డాతని వినతండి ప్యుతుండు. 

[(పథముండు--- ఓహో ! ఎంతటి మహోాత్ముండీ యువ 

రాజు! ఆ సౌమ్యా కారము, ఆ పుసన్నవదనము, ఆతని 

మాహాత ముం జాటుచున్న వి. 

జనులు _జయను !'జయము! యువ రాజునకు జయము! 

జయము ! (పూలు చల్లుదురు). 

(వృద్దుందు పు వేశించును.) 

ప ! వ ! ఇంత ! 

భటులు వానిం బొదు(దు, మోం:దుండు, దంచుడు, 

తుంంచుండు. (అని గుమిగూడి వృదుని గొటుదురు.) 

సిదార్లుండు-.. చెన్నా! రథము నిలుపుము. అం -దేటికో 

నంకోభముగ నున్నది. (సిద్లార్లుడు, బేవదత్తుండు, రథము 
ధి థ ఆా2 

దిగి యల్లరియెన చోటికి నడతురు.) భటులారా ; మో రేల 

౧౧ లు 

భటులు (కొట్టుట నిలిపి యువరాజా ; వండు రాజ 

శాసన వుతికషమించినా.డు. 

వృద్ధుండు ఇక్కి-డికి వచ్చినందున నన్ను వీరు కొట్టు 

చున్నారు యువరాజా? ! రత్మీంపుము, రశీంపుము. 
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నాక: స న. ఆరూ ' ఆభారాను నిను 

వడంకుచున్న దేలి నోఓంబ దడ్డు లీవు. లాలాజలము కాజుచు 

న్నది. అయ్యా! ఈ వస్త్రముతో నోరు గడ్డము దుడిచికొమ్ము. 

నేనే తుడచెదను. (తుడువంబోవునుఎ) 

ప గ పలదు, వలదు. (వ 

తుడిచికొనును.) 
జనులు ఈ వృద్ధుని డదెంత పుణ్యము ! 

స్త్తముం గై కని తానే 

సిధ్ధార్గుడు.. అయ్యా ! నీవు జనించి యెన్నేండ్లాయె? 

వృద్దుండు=లి "ంబది యెండ్లాయె, 

సిద్ధార్థుడు ఇంతవయను రాణ నా జనకు. డిట్ల 

గునా? నే “నిట్లగుదునా? యశోధర యిట్లగునా ? 

చేవదత్తు.డు._అందజు నిట్లగుదురు. 

(నేపథ్యమున “ఏనుగు ! వనుంగు ! మత్తిల్లినది ! మత్తి 

ల్లినది! అయ్యా ! తొంక్కె ! తొంక్కె !'' యని కలకొలము.) 

సభా భు ఆరోక్యా్ట ! బాలుని దొ క్కె_ (దొక్కె.! 



తృతీయాంకము _ రంగము 4, ర్3 

దేవదత్తుడు ఎదమో (దనే దొ క్కెగా ! 

జనులు_అ య్యా { చచ్చెం జచ్చె 

-దేవదత్తుండు---భటులారా! ఆ బాలకు నిటం దెండు. 

(భటులు బాలకుని నెత్తుకొని వత్తురు.) 

వ ప |! బాలకా! ... మాటాడుము, 

(చుబుక మంటుచు) ఏల మాటాడను? 

'దేవదత్తుండు---సిదాన్లా ! ముట్టకు, ముట్టకు. 
న? బు 

wee ముట్టంగూడ దు? -ఈ చిన్నారి నా 

న్నారి బాలకుని ముట్టణహూడదా ! నాయనా ! నాయనా! నీ 

కేమెనడి చెప్పుమా. E "బాధ చెప్పునూ. 

డేవదత్శుడుసోదరా ! ఆ చాలకుం డిం కెట్లు పలు 

కును? వాడు మృతుడు. అది వీనుంగు. ముట్టవలదు. 

సిద్ధార్గయం---ఏమిా ! ! మృతిచే చెందిసాణకా? నృుతియన' 

గా శ దేనికి మృతి? నేనును మృతి చెందుదునా? నా 

తండి]యు మృతిపొందునా? యశోధరయు మృతిపొందునా ? 

దేవదత్తుండు---ప్రుపంచమునం బుక్టిన వారి శకెల్లరకు 

నురణము ధృవము. 

భట నాయకు(డు._భటులారా ! ఈ బాలకుని దీసికొని 

పోయి, వాని తలి ల్లి దండుంల కొప్పగింపు(డు., 

స (బాలకుని చుబుక మంటి) బాలకా! 

నా నిమి త్రేమేగదా నీ కీ యపమృత్యును సంభవించే. నీ తల్లి 

దండు లెంత దుఃఖంతురో ! వారి దుఃఖము మాన్సు నుపాయ 
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వ. ఆచి 'చుచు ప, భట టు కతలు. వ్యా 

నిష (టవ క. 

న కా! ఎ ఛావోవాణము చేయు 

దము. (ఇరువురు నట్లు శతు) 

Tr os ' పువముఎతయు. జూచిలిని. ... 

కాదు, కాదు. (పపంచము నంతయు జూచితిని. ఇంక రథ 

మును జక్కుల మందిరమునకు నడుపుము, 

చెన్ను (డు_తేమ యాజ థి 

వ 

(రథము వోవంగాం దెరపడును,) 



గాతమ బుద్ధుండు 

చతుర్ధాంక ము, 

రంగము 1. కోపిలవన్తు పురము. యశోధర శయ్యాగృవహాము, 

(యశోధర పర్యంకము వై న్మిదించు చుండ, నిడార్థుండించుక 

దూరమున బీఠమువై  గూర్చుండి యుండును.) 

సిచారుండు---ఎంత దుకిఖమయ మో జగత్తు ! నేను 

బురసందర్శనము చేసిన మూండు గడియలలో నే యెంత దుఃఖ 

ముం జూడ. గలిగితిని ! లోకమున నెలకొొనియున్న యీ దుఃఖ 

మును నే నెట్లు శమింప చేయుదును + 

ఈ దుఃఖమునకు మూలకారణం బేమిల జనన మరణం 

బులె గదా. జనన మరణ పరంపరకు నివృత్తిం గలిగించిన 

సర్వదుగిఖ నివృత్తి యగునుగదా ! జనన మరణ రావాత్యె 

మెట్లు చేకూ-లు ? దీనికి సాధనమేమి ? ఈ సాధనమే య న్వే 

వమీంపం దగినది, 

యశోధర-__- (ఉలికిపడి లేచి) నాథా! నాథా ! ఎం 

దు బోయితి నెందు. బోయితిరి P 

సిద్ధార్థుడు (సమిాపించి) యళశోధరా ! ఏమి ! నే 

నిక్క_డనే యున్నాను, 

యశోధర__(వణయకుచు గుండెవై€ జేయివై చికొని) 

వేనా దుస్స్రప్నము ... గంటి. దానిం ... జెప్పుటకు ... 

నోరాడ ... కున్నది. 
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సిధ్గార్థుడు_యకోధరా ! సంబళించుకొనుము. క్రైర్యు 

ము దెచ్చుకొముు. 

యశోధర... (వణంుచునె) మన మిరువ్రురము ... పుర 
వీధిని... నడచుచుండ ...నొక బెదరిన ...యాంబోతు... అం 

శకివేయుచు ... ఎదురుపడినవాని నెల్లం ... దన కొముగలం జిమ్ము 

చుం బెనుభూతమువ లె వచ్చి ... మిమ్ముల. ... దజుముకొని 

పోన్రుచుండజెను. అప్పుడు ... నే నడ్డమువోయి ... దాని నాయపం... 

(బయత్నించితిని. 

సడ్రార్థుచాాా ఎంతటి యనురాగము ! 

యళ 'ధర___అంత ... ఆ వృపభము ...నావెకి... 

ఆ(కోశించుచు వచ్చి... నన్ను. గుమ్మి ...హో ! ... నామెడ 

లోని హారములం ( దెంపివేసి...నన్ను దూరమున. ... జిమి్మి 
వై చెను. 

సిద్ధార్థండు---ఎంతే దయ లేని దాయాంబోతు ! అటు 

పిమ్మట లి 

యశోధర... అటుపిమ్మట ... భూమి కొంపించెన్యు 

ఉయ్యెలవ లె నూగను. వనములు, ఉ ద్యానవనములు, ఇండ్లు, 

మేడలు, ... నేలకు. (గుం7ను, 

రాం ఈర నంకంమై P 

యశోధర. అప్పుడు మరొక బవీవాహనము మో(ద, 

ఆకాశ మార్గమున బోనుచుంటిరి. అంత నేథుబడియున్న 

భూమి యుత్తుంగ నెలమై, పై కుబికి, మోదిక్కునకు రాంగం 
బఖీవాహనమువై ( బోవుచున్న మిరు, నన్ను లేవనెత్తి 



చతుర్ధాంక ము _ రంగము 1. ల్? 

మ్ వాహనము వై నెక్కించుకొ"ంటిరి. అంతే మల(కువ 

గలిగెను, 

సీదారుండు-_యశొధరా! ఈ కల చెక్డదిగాదు; మం 

చిచే. ఐహికవ స్తువులు నశ్వరంబు లనియు, నున మచిరకాలము 

నన్ యు త్రమమెన యున్న తే స్థితి బొందనున్నార మనియు, 

-ఈ స్వప్నము సూచించుచున్నది. 

యశోధర... జీవి తేశ(రా |! అంతటికిని మిమ్ములనే 

నము్మకొని యున్న దానను. పషూతోడిబే నాకు లోకము. నాకు 

నవమాసంబులు సిండుచున్నవి. నుదీయ గర్భమందు నెలకొని 

యున్న మీ తేజ స్పనతికాలముననె పుతిరూపమున నుద 

యించి, మనల నానందవార్థి నోలలాడించును. 

సిధ్ధార్థుడు_పుత్రోదయమువలన సీ భాగ్యము పం 

డును నాకు ము క్తిగతీ కలుగును. (వాతాయనము గుండం 

జూచి) యశోధరా ! అదే చూడుము. 

గి, పూర్షగర్భ భారమ్మునల బొల్బు పూర్వ 

దిక్సతీ పాండుర కపోల ద్ప్తు లొలస్ 

గగన థాగంబు పెం గడుంగాం లె ననంగ 

బల్లుమని యంతేటను నిదే తెల్లవా ఆ. 

యశోధర___ఇంక వెలికి. బోవుదము. 
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రంగము 2. కపిలవ స్తు పు వి శామవనము 

(సిద్దారుఃడు పద్యాానన సను యాలోచించుచుండును.) 
థి Qe 

(నేప థ్యమున 

మం, ద్వి. వినువీధి హాయిగా వివారించుఖగము | 

వా9) లెద వేలూకో వసుధ పె నిట్లు? 

నంసారనునియెడి జలధలో6 బటజెదు, 

బుర్థిన్యూలేము తెగిఫోయె "సే నీకు? 

భ కిపక్షబలంబు( చెకొనంటేసీ 

యర్వర్ల మనెడి జంరూనిలంబునకు. 

జిక్కి చేడ్నడకుండ జృంభించి యెగని 

విస్గుపదంబును వేడ్యు_మె గనుమ! 

సిద్ధార్థుడు (గీతము విని) సౌధ్యాగమందలి యా 

క పాడిన యీగీత మెంత మధురముగ నున్నది! దీని 

యందలి _పతిశ బంబును నా మనోవీశా గుణముల స్పృశించి 

వె రాగ్య రాగ ముదయింప6 జేయుచున్నది. 

చి[త___((పవేశించి) గాతమోదేవియు, మహారాజు 

గారును నా కిట్లా జ్ఞావించిరి: చితా! పు పు[తోదయ సుభవార్త 

సిద్ధార్థునకుం జెప్పి, యాతని మనోనవై ఖరి (గహించి మా కెజిం 

గరప మని. ఈ పని నెజవేర్చుటవలన నాశేమెన బహుమతి 

లభింపకుండునా ? ఏమి నా యదృష్టను ! అదిగో! రా 

కుమారుడా చెట్టునీడణహార్పున్న వాండు. ఆయనమెడలోని యీ 

భారము నాకంఠము నలంకరించునో ! అలస్య మేల? పోయి 

యీ శుభవార్త నెజింగించెదం గాక, (సిద్ధుని సమోాపించి) 



చతుర్థాంక ము _ రంగము 2. ర్9 

వచే! యువరాజా ! యశోధరాదేవి పురుషశిశువును వేండుద 

యమున శుభమువూూ ర్లమున( (బసవించెను, 

స యొక రాహులము-ఆతంక ముద్భ 

వించినది. సలి. 

చిత్ర గౌతమి దేవియు, శుదోదన మహారాజుగా 

రును ఈ శుభవార్తను దమ శెణీంగింప నన్ను బంపినారు. 

రిదారుడు'ఎతింగించితి నని వారిశోం జెప్పుము. 
ధ ఇ 
చిత యశోధరాదేవియు( దమతో (చెప్పు మనెను. 

వదారుడుసలె. ... .. ఇంకేమి P 
ధ ఇ 

చిత నేం బోయి వత్తునా లి 

సిడారుండు--మంచిది. రాహుల ముద వించినచే! 
థి థ భి 

ఏమి గతి? 

చిత-(మూాతి విబుచుకొనుచు. గొంత దూరముపోయి) 

కొండంత యాసపెట్టుకొని వచ్చితినే. నా కేమియు 

లభింపలేబే! నా తోడి సేవకురాం[డు కానుక యేమి తెచ్చితివని 

యడు నే చేమని వారిళోం జెప్పికెందును ? అయ్యా ! ఎట్టి 

యవమాననునకు గుటియెతిని ! ,.. ... రావుల ముదయించిన 

దంట. వీని నోటినుండి యీ వెడలిన నిరుత్చాహపు వ్జుపు 

మాటలు 'చేవికిని, పతికిని నేంజెప్ప వా నెంత సంకటపడుదుకో. 

అక్కటా ! ఈ యరిష్ట్రపుం బనికి నన్నేల నియమించిరి ని రా 

బాబ్ద నెటు నేర్పక తప్పదు గదా. కానీ, నన్నవనూన పజచిన 

ఏనిక్రి నేను (ఖతి[కియ చేయం జాలకుందునా P 
(చిత్ర నిష్క్రమింపంగాం 'దెరపడును.) 
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ముసి మ? మచి ఎడును. ra ధే మందము దూరమున లె 

మువె- ామ్పు ౧డీ యు దును.) 
రా 

i 

సరం తరాును) ఈ లోకమున నే నేల 

జన్మము స్తితి? జ్ఞా నదారి ద్యోపహతులై , ధర్భపద(భమ్లులె, 

అధః పతితులై, నిరంతరము దూఖభాజను లగు మానవుల 

నుద్ధరిం ముటయ మదీయ క_రృన్యమని నా* యంత రాత్మ బోధిం 

చున్నది. సకల భోగంబు లనుభవించుచు రాజనె యో నం 

నారమం దుండుసవమున నే నెట్టి మానవ సేవనేని చేయం 

జాలుదునా? Bao (పాపి పివలన రాజ్య తృృప్ష యథిక 

ము “కా (బజాపీ డఉనము గావించి, రాష్ట్ర ధన కోన మును, 

సైన్యమును, ఆయుభాది మారకపరికరములను, నభినృద్ధి 

వేయ. జూలుదును; మజియు యుగములు నడిపి, జన ధన 

నాశనము చేయ? జాలుదును. అంతియ కాని, (పజల యెహీ 

కాముషీక సంపదార్థనమునకు చేశ మైనను నేను (బయో 

జన పడం జాలుదు ననుట దుర్లభము. అ ట్లగుట దురిత 

(పౌ పకి హాతుభూతమగు రాజ్యాధిపత్యము వహించి, [పజల 

8ఖ వెట్ట నేల? నేనును దుఃఖపడనేల? నేను బు[త సంతా 

నముం బడసి, గృహస్థాశమ స్వీకార పూర్ణ ఫలముం బొంది 

నాండను. కావున గృవాప పరిత్యాగ మే కరేశీయము. 

ఎఆజీంగ యెజీంగి యింకను నాలసింప చల? ఈ రాతి 

య్ గృహపరిత్యాగ మేల కూడదు? 
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అ! ఇట్టి సుదిన మెప్పుడు వచ్చునని కదా యెన్నియో 

దినములుగ నిరీకీంచు చున్నాండను. ఏ (పభుత్వములు దమ 

చమూసమూహానులను బర రాష్ట్రముల్నవై నడిపి వానిని 

వతు ర కృవాహినీ చిహ్నాతనులనుగాం జేసి యా[కమింప 

నుబ్టూంత. లూగుచుండునో, ఏ (పభుత్వములు న. (వేరిత 

ముల యాన న్యజన పద "'ేనూధః మీరమాలం వితిక గర డంచు 

చుుడునో, లూ వాని వై రాంతంసానారంబులం గురియించి, 

యందు. జెల౭ేం/గచున్న తృహ్ణాోపరాగంబు నవాలముహపాలయ,; 

ట్ పనికి వలయు సాథి నా స్వేషణ్లామై యీ నా _పాభవంబుం 

tat తల్లి దండుల విడనాడి, పత్నీ ప్యుతులం దెగడి, 

సుఖముం దిరస్కరించి, విశ్వ (ప్రపంచ మిల్లుగా, అంతిరితు. మే 

వితానముగా, వకముచాయలే పకన ముదిరములుగా, కటికి 

నేలయ్ సాన్పుగా. 'జేకొనం బోవువాండ, (పకృతి యొసంగు 

రహస్యోపన్యాసములు విని మననము చేసి వానియందలి 

పరవమార్థమును మహాత్ముల పాదముల చెంత. గూర్చుండి 

(హించి, లోక్ ద్ధరణంబున క్రై ఏనియోగించువా(డ. 

ఓ దేవతలారా! బుద్దులారా! (మోంకారించి) ఈ నా 

యుద్యమంబునకు- దోడ్సడు(డు; మిముగ్ణల గడుభ క్తి వేడు 

వాడ. (ధ్యానము చేయును. లోపల6 దలుపులు దెబిచినట్లు 

ఓహోోవోోే! నేను బుద్ధ దేవులచే నను గహింపం బడి 

తిని! (కన్నులు తెజచి)ి అహా! భవన మంతయు గాఢ న్నిదం 

చేలుచున్నది! భూరి కవాటము లన్నియు. చెలువ బడియున్నవి! 
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అల చే! మదీయ జన్మవత్ముత ముయి౨చి, లోకోగ్గర 
య 

ణోపాయము న న్వేవీంచుట్నక్రై, గృహ ఒరిత్యాగ సమయ 

మాసన్న మైనదని నాకుం గనుసెన్న చేయుచున్నది! ఓ నకు 

(తమా! ఇచే తర లెవను. 

(దుఃఖముతో) హా! ఎవ థైగసామున్నను, ఎంత 

నిశ్చయ మున్నను, అయ్యవి కన్నుల గముు నుజలంబుల 

నికోధింపంజాలకున్నవి. ఆహా! పిన్చా స్మా 1ళతాభిదన పరి 

త్యాగ మత దున్సవాము. 

ఏల నా చిత్త నిట్లు కళవభ పకుచు సంసార వ్యామా 

పామునః:। దగుల్కొనుచున్నన? సరో వ్యామాహామున నే 

కాలమంతయు: గడపీనవోం దత్తా న్వెషమణము చేయు తుప్పు 

డు? ఆయువు యురీ వేగతుల్యము, వనీరంబు బుద్బుద్య పాయ 

ము, పనలు కాల ప్ తటిల్ల తా తగళము, వాక ము 

రోగ భూయిస్ట్రము, సంనాక మన్నన" యవారంబు. సంనా 

రము ని నరించు సాధనముం బడయుఓకుం (బభాంత| పదము, 

వ్ అర్య ర్ వా 

సంత్ఫ్యుకి నిదానంబై న సన్నాషానా(శేమ స(కారంబె (పక్ఫిత 

క్ర రృవ్యము. 
ee 

అక్క_టా! సన్మానం బే నెట్టు స్వీకరింతు? సంసారం బే 

నెట్టు పరిత్యజింతు? యశోధ రా గుణరూప విలాస లావణ్యము లే 

కారాగార కుడ్యములై నన్ను బందిభూడుం గావించిన వే! 
కువమూరునిమిో.ది వ్యామాహమ శృంఖలాబంధమైన దే! Ba 

కట్టా! తన తండి చేయునది యేమని యెటుంగక, మాతృ 

పర్యంకమునం బొత్తుళ్లలో నుఖముగం బరుండి నిదించుచున్న , 
— 0౧ 

యీ చిన్నారి పొన్నారి చిబుత పాపని నే నెట్లు విడనాడుదును? 
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తన పావన మధుర దృగ్విలాసముల నా హృదయముం దినుచు 
చున్న యీ శిరీష సువుకోమలిని, ఈ నా యన్హాంగలమ్ముని, 

ఈ నా సహధర్మచారిణిని నే నెట్లు పరిత్యజింతును? 

అయ్యో! నేనెంత (భాంతిపరుండ? ఈ మూాహోర్ణ వ 

మధభ్నంబునం జిక్కి, యశ ర్యమున. బెనంగులాడుచున్నా. 

డను. మాహాంబున రాగంబు, రాగంబునల గామంబు, 

కామం౦బున( (గోధంబు, (కోధంబునం దృస్త్రయు వర్తిల్టుంగ దా, 

ఇంక దృప్పవలన( గలుగు దుఃఖంబులం బరిగణోంప 

దరమాాP సర్వదుఃఖ జలస త్యాకీర్ణ్ల ౦బగు మా హాోర్హ వంబును 

సంతరించు టట్టు? విమల వైరాగ్య ప్ల వముననే దీని నంతరింప 
ag) య... య 

వలయును. 

ఓ విమల నై రాగ్యస్తవమా! దూరము చనక నా కగ 

పడుము. మాహోగ్ల వమా ! ఉత్తుంగ తిరంగాకులంబవు గాకు 

ము... ... అక్కటా ! ఏమి యొనర్చినను మానకి మోహార్శ 

వంబు పొంగి, పొరలి, తెరలె త్తి విజ్భంఫించుచున్న చే! బాప్పం 
వామి 

బుగూకం బూ ముగ నావరించి విమల వైరాగ్య ప వమును 
లం 0___ ౧ 

నుదీయ దృష్టినుండి మలుంగుపఅచుచున్న దే ! ఓ యనురాగ 
పవమానమా ! విసరుము, విసరుము, తినివితీర విసరుము. 

కాని, యనుకూలముగ మా(తము విసరి దృథతర వైరాగ్య 
Q. 

ప్ప్లవమును నాదరి(జేర్చి నా యధీనము( జేయుము. జ్ఞానభానూ 

దయమా ! చేదీప్యమాన (పభలతో నీవు (పభవించి, సంఛ 
న్నబాప్ప పట్మలముం దొల(గించి, నా (పయాణమును నుకరం 

బుగ6 జేయుమా. 



శాం మును ు గండం 
64 

ఆ! శికఘుని ఖాను: .. నల్పు చున్న వాకు! ఈ 

"+" వృాదయ త్తే న్ న 
నవ్వు వెన్నెల ఇ హృదయము కెంతే చల్ల (కన మొనంగు 

చున్నడి! రాహులా! నీ నెజుపు సృంత్యోత్సుయే నాకు శుభ 

నిమి త్రము. చిన్నికునూరా ! నిన్నె గికొని కడసారి మనసార 

vasa (బిడ్డ నిజాచ్చి అయ్యారే ! యకోథర బిడ్డ 

౬ జేయినె చి యొ త్తిగిలి పరుండియున్న బే | చేతిని 

యకోధర మేల్కొని య(శుధారాకుల నేత 

యుగళయమె నా ఫవాదముల. బడి తన్ను విడనాడ పోనలదని బతి 

మాల్, సాహృాదయంబును NEE: సో యుద్యమమునకు( 

దప్పక భంగము గలిగించును. 

చిన్నికుమూరా. యశోధ wep ఇందుండియే మో సెలవు 

గై కొనువాండి. వోయి వచ్చేది. చ ఆజా. 

ఓ తల్లిదం[డులారా ! నా యందు మోకు గల పుత 

వాత్సల్య మనిర్భచనీయము. మిము విడనాడు నన్ను. బత్చ 

భ_క్రళూన్యునిగను, కృతభ్నునిగను, నృశంనునిగను, భావిం 

పకుండీ ! మో కిదే యంజలి ఘటిం చెద. 

హా! యకోధరా ! హా! మధుర న్వభావా ! హో! 

కరుణామయెక హృదయా ! హా! మదీయ హ్నదయాంతే 

రాళ నిమ్మ_ళంక ! ఇంక్ నీపజ్ఞ విహార శయ్యవై 6 

బరుండను జుమా. నీ నురభిళ ముఖగంధపారణము చేయను 

జువూ. (అంజలితో ( బర్యంక మునకు (బదవీణము చేసి) ఇచే 

నా కడసారి నమస్కారము. (అని నమస్కరించి లేచి) 

పగ ఫహీరామములారా | శారికాకీరములారా! బంధు 

వులారా ! తలిదం[డులారా ! ప్ముత కళ్ళతములారా ! 
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నాకూర్చు వియోగదుఃఖమును సె రించి నన్ను తుమింపు(డు, 

ఇచే పోవుచున్నాను, 

(అంజలితోడనే న్నిష్క_మించుచున్నాండు.) 

రంగము 4. కపిలవస్తు పురమందలి వీధి. 

చిత((పవేశించి) సిద్ధార్థ డిట్టివాం డగునని నే 

నప్పుడే కొనుంగొంటిని ఇట్టివాండు గాకున్న నాం డట్టుండునా? 

అనాండు పుణోడయవార్శ నే నాతనికిం జెప్పంగా, అప్పుడు, 

శాహ్యులము___*తికి ముదయించినదని గొణయఫకొని నన్నోక 

బహుమానముచేత నై నను నాదరింపక బెల్ల ము. గొట్టిన రాయి 

వలె నూరక కరార్పుండి యుండ లేదా ? నంసారమం దాన లేక 

సన్న్యాసివ లె నప్పుగే యుండెను. కొందజేవో యితండు 

మరలి వచ్చునని యాసపడుచున్నారు; కాని, నా కీమో వీడు 

పోయినపోకడనే పోయెనని తోంచుచున్నది. అఆశ్వికులును, 

చారులును, వీనిని చేరంబోయి యున్నారుగాని, వా రెవ్వరును 

ఏనిని చేజాలుట యెన్నంటికిని బొసంగదు. 

రాజబంధువు లందణు యళ$కోధరా మందిరము. జేరి 

మిక్కి.లి దురపిల్లు యశోధరను, మహారాజును, గాతమిో బేవిని 

నూజడించుచున్నారు. యశోధర కోకమే తీ(వముగ నున్నది. 

శుద్దోదనమహారాజు కన్నతం(డి. మగవానికి మనన్సులో నే 

దుఃఖము; కాని, యిదెంత కాల ముండును ? కాలపురుషుం 

డంతయు 'మాయించును. ఇంక గాతమిోాచేవి దుఃఖమా ? 

ఈమె సిద్ధాస్థర సవతి తలి. అయినను సిద్ధారునికిం జన్నిచ్చి 
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చెంచినది. ఈమె దుఃఖము నిజమై యుండునా 2? తిన కొమా 

రుండునందుండు యువరా జగు ననుసంతోవ మామెకులోలోన 

తేకుండునా ? ఈమె దాసీ యగు నాకే నందుడు యువరా 

జగుట తలపోసిన, ఎంతో యానంద మగుచున్నది. ఒకవేళ 

ఈమెకు నిజముగ దుఃఖమున్నను, అది యెంత కాల ముండును? 

ఒక రేడ్చుట చూడం దన శకేడ్సు వచ్చుట ష్ జనస్వ భావము. 

నేనును నట్టి యేడ్సు 'నేడ్చితిని. వడ్చుచుండినను ఇాతమి దేవి 

నన్ను. బిలిచి “చితా ! నందకుమారు(డు అమృతభవన 

మున ని(దించుచున్నాండు. వాని నిక్కడకు. దోడ్కొని 

రము” అని నాతో. జెవ్పెను. నందుని జూపి తిన నాథుని 

శోక మడంప నీమె యిట్టి యుపాయముం బన్నినది. నా మన 

స్పెట్లో యామె మనస్సు న్లే యుండును, 

(ముందు. జూచి) అపహోో |! 'దేవదత్తు. డి దారినే 

వచ్చుచున్నాండు. ఈ సంగతి యతినికిం _దెలిసియుండెదు, 
ఇంతలో నితిని కెవరు చెప్పువారు ? 

దేవదత్తుడు ((పవేశించి) చితా ! ఎక్కడం బోను 

చున్నావు ? నగరులో నుదంత మేమి ? 
చితం--ఆా రెల్ల నుమ్మలీించు చుండగా, ఉదంత మేమి 

యని యడుగుచున్నా వే ? 
శ 

చేవదతుడు.. సీడాగు(డు నన్నా 6సికాంగ నెంచి గహ 
ఆ ధ 2$ ల 

ము విడిచి పోయియుండుట నాకును దెలియును. అది గాదు నే 

నడుగుట. యశ్ ధరస్థితి యె ట్లున్నది? - 

చిత ఆమె శ్లోకమున ముని(గియున్న ది. 
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చేవదత్తుడు... నన్ను బెండ్లాడియుండిన, ఇట్టి దుఃఖ 

ములేక సుఖలీలం చేలుచుండెడిదిగదా ? ఇప్పు 'డేమవాయె ? 

చితా ! దీనిం గై కొనుము; ఒక్క యుపకారముం జేయుము, 

(తన కంఠహోరము నిచ్చును.) 

చిత (దానిం గైకొని యొడిలో దాచి) రాకు 

మారా! నేం చేయవలసిన దేమి ? 

చేవదత్తుడు._సి న్ డిశ నురలండు. యళోధర 

శోక మాదినమున కాదినము మాసిపోవును. అది యొంటి 

పాటున నున్నప్పుడు, సమయముచూచి, నయముగా దాని 

ముందటి నన్ను. బొగడి, నావె దానికి మోహము గలుగు 

నట్లు చేయుము. అది నాధ్యిపవ దేని, నా వేతులలోనికి దాని 

నర్చించు న నుపాయమైన. జేయుము. 

చంకా ఏ ! ఇది యెంతపని ? ఆమె దుఃఖ 

ము కొంత చల్లంబడినీ. నవు చెప్పినట్లు చేయుదును. మరల 

నిన్నుం గలిసికొందును. (' ప్క్రమించుచున్నది.) 

"ేవదత్తుండు---న్వయ నర దినముననే నాకు భార్యగా 

వలసి యుండణె౫్నదా యిద. ఇప్పుకు దీనిని గైవసము చేసి 

కొనక పోనిత్తువా ? పన్నుం౧౧డ లన్నియు. బన్నెదణాక, 

(నిష్క9మించు చున్నాండు.) 
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రంగము ర్. అరణ్య(పటేశము. 

(సిదారు(డు చెన్నుడు గుబిములమోాంద వత్తుకు.) 
థ థి సతి వ 
సిడారుండు--- చెన్నా ! సూర్యుడు తీ వాంంశుంై 

@ ౬ న్ 

యాక్ సంబున నెక్కి వచ్చుచున్నాడు, అదె నతి (పవహిఎచు 

చున్నది. ఇక్కడనే దిగుదము. 

చెన్నుండు---రాకుమూ రా! కై చేయునము., (ఇన్షణు 

గుణములు దిగుదుగు.) 

ie డు చెన్నా ! ఇ3కి ప Fs చారినె. చని 

యెదను, న. 

క |! ఏమి యి ద్వ నతిచ్చెదరుని 

నిన్హార్థుయ లికి ననా హాయ నె తముగరడి వ అను: 

ల న న్నెవరి కొప్పగించెదరు? 

ద్ధ అ స్ వీశ్వరున కొప్పగించుకొనుము. 

చెన్నా ! నీన్ర ee. టు. జింత చేయవలదు. (గజ్జి 

మువంక మొగంబె దానిని దటి ముదిడ్ నిమురుచు) బాబా! 
a ల © 

నీ వేల యి ట్లున్నావు ? 

చ. కనుంగవ నశుధార లాలుకం గడుదీనత నేడ్వంబోకు మో 

మును దిగవాంచి తోణితలముం గనం బోవక్కు నేండు నీకు నా 

కును బుణబంధమూటడె నిటల గూరిమి నీ పడినది కస్త మి 

ల్లను బహు వూజ్యమై శుభఫల పద మయ్యెశు నశ్చ రాజమా | 

(గుజ్జమును నిమిరి తట్టును.) 
లు లు 

చెన్నా ! నాకీ కరవాల మేలి (కృపాణము నిరు 

శకేలనె_త్తి) 

J 

(' 
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వ-. అకకంఠంబుల( దూటే, యుస్ఫరుధిరం బాస్వాదనంబుం బోొన 

ర్చి రణతోణిని మృత్యువాచు ;రకార్తిం గూర్చు నీవేడ? న 

త్క_రుణా లాలితమై కడుక భువన దుఃఖ పా ప్రీకం గుందు భొ 

స్వరమా నామది యేడ? నీ కిదె తిరస్కారంబుని స్టంశమా! 

సన్వా ఏసినె కాంచన లోష్టములను అం తి ఈ 
మ 

గాంచు నా కీ భూషణాంబరము లేల? వీనింగూడ ౫ కొనుము. 

(తీసియిచ్చును.) 

చెన్నా ! కంటకాశ్వముతోడ నీ వింటికి మరలుము, 

చెన్నుడు రాకుమారా ! నేనును సంసారంబు. బరి 

త్యజించి మోకు శుుళూవ చేయుచు మో పాదములకడనే 

యుండువా:డ. 

సిద్ధార్థుడు చెన్నా ! | నీ కోరికకు సంతసించితి. కాని, 

నా వెంట స కిది సమయము గాదు. కాలాంతరమున నీ 

మనోరథనిద్ధి చేయుదును. ఇప్పటి కిటికి. బొముు. 

చెన్నుండు.-._రాకుమారా | మోచలి ట్లానతిచ్చిన న్ 

నేమందును? 

ie ప | నేను సన్నా వ్రసీనై. సర్వదుఃఖ 

నివృ_త్తిమార్ల మన్వేష్ంపం బోవువాండ. తరలుము. 

( చెన్నుండు సాష్టాంగ దండ[(పణామము లా చరించి నిలుచును.) 

చెన్న ! నా తం[డితోడను, నా తల్లి తోడను,నా భార్య 

తోడను, మంతులతోడను, (ప్రజలతోడను, నేను సన్నాసి 
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నై తినని చెప్పుము. నావిమయమై విచారింపవలదని పలుకుము. 
భగవదనుగంవా ముండెనేని కాలాంతరనున( గపిలవ స్తు పుర 

మునకు వచ్చి యందణఅకు దుఃఖ నివృత్తి తి మార్గమును బోధింతు 

నని నుడువుము. సర్వమును రశ్నీంచుటకే నా సర్వస్వమును 

విడనాడుచున్నాను. 

నేబోయమెదను. చెన్నా! ... జోజుడు మూూణిడుము. 

నా యుద్యమము సఫలీకృత మగుటకై. యీశ్వరుని బాంగ్ధిం 

చుము. ఊజడుము. (వోవ్రచున్నాంయ.) 

చెన్ను (డు. గు పోయినదిక్కు_ చూచుచు 

దుఃఖముతో) అయ్యా ! రాకుమారుం. డూజడుమని చెప్పి 

పోయెంగా. 

నీ. ఊజట నా కు లాన గూడు నయ 1 మే 

మొగమున౭ బురికి సేం బోవ నేము ్ట్ 

రాజునకు యకోధరా దేవి కె లీ 

పాపంపు మోమును జూస నేరు ? 

అంధకారాత్శక మైన నా జీవిత 

"శేషు మెవ్విధి. బూ_ర్ సేయ నేరు? 

న్ా చానతి( జెల్సింప లేకుండ 

నూరక యేనెట్టు లుండ నేర్తు ? 

గీ, సంగతుల దేవులకు మతి త్యాపతి కిని 

"నెతంగం జెప్పక యిట నుందు చేని కకటు 

దేవునకు స్వామికిని నాదు దేశమునకు 

(దోవా మించిన వాండ నొదును గరంబు. - 

(సీదా లా పోయినవల నక చూచుచు) 
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'రాకుమారా ! పొమ్ము, పొమ్ము. నీయుద్య మము సఫలీ 

కృతేమైన తరువాత నే రమ్ము. ఈశ్వరా ! ఈతని యుద్యవమము 

సత్వర మ సఫలీకృతము చేయుము. (కన్నులు మూసికొని 

ఛ్యానము చేయును.) 

(కన్నులు తెజుచి) అదే రాకమూగరుండు మటు(గుపడె. 

రాకుమారా ! పోయిరము.నేను భవదాజ్ఞా పాలనము చేసెద. 

(కంటం దడిరా౫ కెండుగుజములను నడిపించుకొని వోవును) 

రంగము 6. కవిలవ ను పుంను. యశోధర మందిరము. 

(యశోధర బిడ్డ నెత్తికొని కూర్చుండి యుండును.) 

యతో ధర (దుగఖము తో) హో! నాథా! 

ఆ. ఆకు మటు౧గు పీంచెవ లె సా ర్రియెజుంగవు, చింత నేయుచో 

నా6కటి (పొ న్హైబుంగక యె యట్లు లె యుందువు పీల్చు దాంక ౦ (బే 

మైకమయుండ వాట. బెగటార్చవు _పెళొను వ్యాఘినైన; నీ 

వేకరణికొ భనాటవిం జరింతువొ? మృత్యువు నోసరింతువో ? 

ఉ. ఆదర మొప్ప నీదు చరణాంబుజసేవన జాయమాన వా 

న్సోవ మనంత రాయముగ6 బొందుదు నంచని యున్న నన్ను, నా 

ఛా ! దరిగానరాని పరి తొపమహోంబుధి ముంచి పోయిలే ? 

నీదు పవి తమా శరణనీరజనేవకు వైన నోంచనే? 

హా! నాథా! కరుణాసమ్ముదుండ వగు నీవు నన్నిట్లు 
౧M 

శోకానలంబరినం (దోచి పోదువని స్వప్నమందై నం దలంపనై తి. 
Qa యా 

శు జా ౧” a Cal 

స్వప్ననున్న మ వచ్చుచున్నది. ఆనాడు. నేను లంగాంచిన 
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శేయి, నా గర్నమందు నెలక్"నియున్న మో తేజ స్పనతికాల 

ముననే ప్యుతరూపమున నుదయించు' నని నేననలం “బు[తో 

దయమువలన నీ భాగ్యము పండును; నాకును ము క్షిగతి 

కొలుగును,' అని నీవు నుడివితిపి. దాని యర్థము మూఢురాల 

నగు నా కప్పుడు న్ఫురింపక్ యిప్పడు గోచరించుచున్నడి. 

మనోరమణా ! నీవు నన్విడనాడిపోవు వో నెంత దుర 

విల్లతి వూ, చిన్నికుమారు నెంత ముద్ర్దాడతి వూ. కాస్కనాపాొడర 

నిద న న్నావేశించి నాకు మహాప కారము నీకది 

(రాహులు6 డేడ్చును.) రాహులా ! ఏల యెడ్చెదవు ? 

నాంటి నాతి యంతయు నూగకుండి యిప్పు డేజ్చిన నేమి 
(పయోజనము ? ఆకేయి నీ వేడ్పుచుండిన యెడల వేను 

మేలూనియుండి మీాతం(డి యుడ్య మం బుడిపియుందును 

గడా. కుమారా ! నీవును మాతండి యుద్య మమునకు( దోడ్చ 

డితివా ? తనయా! మన కెట్టి ఘోర విబత్తు నలఖభవఠచిననో నీ 

చెబుంగనవు. 

చం(దిక__ (పృవేశించి) తినీ! యశోధరా ! చెన్నుడు 

వచ్చి, సుహారాజుగారితో మాటలాడుచున్నా(డు; ఇప్పు డెక్క 

డికి రానచ్చును. 

యశోధర. (ఆతృమున) నాథభు(డుగూడ వచ్చినా er 

చండిక ఆయన రాలేదు. కంటకాశము మాత్రము 

వచ్చినది. 

యశోధర-____చంది కా | బిడ్డని దొట్లలోం బెట్ట యూ 

పుము. (చండిక యట్లుచేయును.) హో! చెన్ను. డెట్టి కొఠోర 

వార్తను వినిపించునో మనసా! థె గ్యము వహీంపుము. 
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(చెన్నుడు కంటకముతోడ దీనతం బం వేశించును.) 
హో! చెన్నా! హో! కంటక్మూ ! (కంటకముయొక్క_ 

కంఠముం గాంగిలించుకొని 

క, పతి నెక డకుం గొనిపో 

యితి? వెక్క_డనొంటి విడిచి యేతెంచితి? వే 

కతన మరల నిటకుక ధు 

ర్యత యేర్పడ నతనిం దేరవైతివి ? చెపుమా | 

స వారాతిం బెట్టు సకిలించియుండిన _ నెవ్వరై నను 

మేల్కొని యుందురుగ దా. నీవును బతి యుద్యమమునకుం 

దోడ్పడితివా ? ... ...హో చెన్నా! నీవును నన్ను మేల్కొ_ 

లుప వై తివా ణి 

చెన్ను(డుత ల్లీ ! నేనారాతిం యెప్పటియట్లు నా 

గదిలో నిదింంచుచుంటిని,. మంచి నిశీథమున నాగదిలోనికి వచ్చి, 

నన్నాత(డు మేల్కొలిపి కంట కాశ్వమును సిద్ధము చేయు మని 

చెప్పెను, నేనప్పుడు “రాజాజ్ఞ యెజింగి యున్నారుగదా.భూరి 

కవాటము లన్నియు మూయంబడియున్న వే * యని నుడివితిని, 

అందుల కాతండు “చెన్నా! ఈ మందిరమున నేం చేయవలసిన 

కార్యము లన్నియు. బరికాతిం గాంచినవి. ఇంక గృ హపరిత్యా 

గముచేసి, లోకోదరణోపాయ మన్వేవింపం బోవుచున్నాను 

అని చెప్పి, నన్నునాగదినుండి మధ్య్యాంగణమునకుం దోడొ్క-ని 

వచ్చి, క వాటములన్నియు. డెజచి యుండుటను, చేవత లాకా 

శమున గానము సేయు చుండుటను జూపి, న న్నశషశాలకు రా 

నిక్కచ్చిచేసేను. నేనప్పుడు ముగ్గుడనై బదులాడలేక లాయ 
మునకు. బోయి, యీ యశ్వరాజమునకు మజియొక దానికిని 
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బల్యాణములు వేసి యాయ త్తముచేేసితిని. అంతనాతండు దీని 

నారోహించి నన్నును దన వెంట రమ్మనెను, "నేనును గుజ్ర 

మెక్కి. యతని వెంటం బోయితిని. సూరో పకన లక కన. 

రమారమి నాలుగు గడియలకు “ఆఅక్మూాి నదీ తీరము. చేరి 

యక్కడ దిగితిమి. అచ్చట నతండు తన కరవాలమును, ఒడలి 

మోది యాభరణాదికములను నాకొనలౌను. వానను బరిగం 

ఫపాంంపక్, తనవెంట వస్తానని చే నెంత బతిమాలినను నాతండు 

వినక, నన్ను వెన్క కూరికి బోవ నిక [చ్చిచేసెను. తన్ను 

శంభూంమించు మ నను నాకియ్యకో లొనం॥ 

లేదు. నాతిల్లీ ! వన నా చమన్ చెప్పుదు సును ? ఆయన గిరి 

వృజంబుదిక్కు_ గా. బోయె. 

అమ్మా! ఇదే మూతిని చం(దహోసనము, ఇవే యాభర 

ణంబులు. (వానిని (గం౦ంద నుంచును.) 

యశోధిర ___తెన జనకుని దగుటచే రాహులునకు 

డా క ను చం[డసోన ముక్కిటి యుండుంగాక. చెన్నా! 

మన్మథుడు కవివోవం బభాశుపడయుస్న యా "దేహ గహ 

మున కలంకారము లేల? వాని నీ భార్య కమ్ము. 

చెన్నా! ఆయన నాతో నేమెనం జెప్పు మనెనా? 

చెన్నుండు._-తల్లీ ! ఆయన మిాణో “నాకై వివా 

రింప వలదు. నేను సన్నాసి నైతి” నని చెప్పు మనెను? 

యశధర__హో నాథా! జీవి కేశ రా! (మూర్చిల్లునుం) 

(సమోావపించ్చి) జటిడల్లు మూూబుడిల్లుము, చం దిక 

(శుద్భాదను. డున్యాదావస్థలో( (బవేశించును.) 
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శుద్దోదనుడు---అదిగో! అదిగో! కుమారుడు! నాయ 

నా! ఎప్పుడు వచ్చితివి? రము, నాయనా! ఏల పోవుచున్నావు? 

నా దగ్గలు రావా? కుమారా! వలదు, వలదు; పోవలదు. 

అయ్యా: అంధకారమే! ఘోరాంధకారమే! ..ఆ హో హో! 

వెలుంగు, వెలుంగు! కుమారా! ఎందు. బోయియుంటివి? 

తనయా! ఈ కాషూాయాంబగము తేల? వీవిం జింపి పాజ 

వేయును. కుమారా! ఏల యట్లు వోవుచున్నావు?ి నావై. 

గోపమా ? కుమారా! వలదు, వలదు, వోవలదు, (పజుగౌ త్తం 

గాతిమి(పృవేశించి) హాకుమారా! హో! యశో 
రర కనా! (మూర్చిల్లును.) 

సం జం ౧న <A! 
చెన్ను (డు బట్టి ధీరుల కంత య ధ్రార్యను గలిగి నది 

పుతంపోక మెంత దుస్పహము! 

చగ్నదిక (గాతమిని సమోావపించి యుపచారము 

చేయుచు) అనూ! శాంతింపుము, శాంగింపుము. 

శుద్ధోదనుండు---కుమూ రా! నచ్చితివా? రారముు; 

మరల బొవుచున్నా నేమి? 

చెన్ను (డు-_ మహారాజా! శాంతింపుండు, శౌంతిం 

పుకు. 

శుదోదను(డుకుమాశరా! కుమారా! రా రము. 

నీవు లేనిది నాకు శాంతి యెక్కడిది? కునూరా! కాపూయాం 
బరముల విసాంపుము. నీనుకుమార శరీరమున కవి తగునా? 

ఏల యట్లు జనుల చూూచెదన్ర ? 
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చన్ను డు_హాో! నేనిప్పు దేమి చేయుదును? అమాత్య 

వరుని. దోడొ,_ని వచ్చెద. (గౌతమి వంకకుం బోయి) ఆమ్మా! 

కుద్భోదనుడుకుమా రా |! కుమారా ! పోవలదు, 

పోవలదు. యశోధరను ఏడిచి పోవలదు. (పజుగొ త్తి పోవును, 

చెన్నుడు సాశ్య్వముగ నాతని వెంట నాకులపాటుతో వడివడిం 

బోనును.) 
చం(దిక అయ్యా! అమ్మలారా! లెండు, లెందు. 

శుద్గ్దదన మహారాజుగారి కున్మాదము పట్టి వెలుపలీకి? బటు 

గే త్తి పోవుచున్నారు. 

గాతమి (లేచి) అయ్యో! rer! (శుద్భొ 

దనుండు పోయిన దిక్కె, హోన్రుచున్నడి.) 

యకోధర__( కేజి) చందికా! వెన్ను. డెక్క_డ? 

చండిక తల్లీ! నివ్ర మూర్చ్చిట్లీ యుండి, కలా వరౌను 

గారును, అ త్తగారును, నిటకు వచ్చి యుండీరి. మో మాము 

గారికి. బు[తశోశమువలనం బిచ్చి పట్టినది. ఆతిండు విచ్చి విచ్చి 

మాటలానుచు, ఇక్క_డను7డి పబుగే త్తి పోవ, నాతనివెంట( 

జెన్ను(డును మూ య త్తేగారును బోయిరి. 

యశోధర___అక్కాటా! వా రెట్లు వోయి చే చం[ దిశా? 

పోయిన దారి చూపుమా. (చం(దిక బిడ్ల నత్గుకొని రాం 

నిరువురును దహతహాతో నిష్క_9మించుచున్నారు. 



గాతమబుద్ధుండు. 

ఉంచ నరా తక చున్; 

రంగము 1. అరణ్య మార్లము. తత్సమిాపమున 

నొక నటవృతుము. 

(సిద్దా ప్రును నతిని మైదుగుకు శిష్యులును వత్తురు.) 

eine Nan cee) త్రశాంతికిని మోత.[వా క్రి కిని ష్ క? 

సాధనమైన యో గా భ్యానముం ద్యజింప నేల? 

సిర్ఞార్థ డు దేహ క కర యు క్వ మగు తప 

శ్పరణమువలనం. జిత్తశాంతియు మాఠుమును గలుగమిచెే. 

ఆ ఉండ్లుగా గడు. గరోరమగు యోగాభ్యాసము చేసితి. 

గదా? 

కాండను (డు 

కాలము... - 

బైను, చేసితిరి, ఇంకం గొంత 

సిడారుండు... ఇంకను గొంత కాలము  చేసియుండిన 

నాత్మ పహాఠతొాపాతకమునకు మా(తము గుతీమె యుందును. 

నిన్న ్యయుదయమున నదిలో స్నాన మాచరించి, ౧, లేవంబోవుచో 

నా కన్ను లకు. బీంకటులు [క మెను; న్ నెట్లో చేతి కందుచున్న 

చెట్టు కొమ్షను బట్టుకొని వై వ కిలేచి, గట్టు చేంతిని. పీదప: గొంత 

వి(శాంతి "తీసికొని కుటీరము నకుం బోవ నుంకించి, కొన్ని యడు 

గులు నడచితిని. కాని, నాకు శోవ వైెడమ నినుకలోం బడి 
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పోతిని. అంతట మోరువచ్చి, నేను మరణించినట్లు నిశృయిం 

చితి మని చెప్పితిరగ దా. మారు నన్ను వెదకికొనుచు వచ్చి 

యుపచారములు-___ చేయకుండిన-.నాకు మరణమే .. . (కోవ 

వేం జలికిలం బడును. కాండిన్నాదు లుపచారములు చేయు 

దురు, అంతంేటి) కటికి యుపవానములచే___నాశరీర___ 

మంత బలహీనమైనదో ... చూడుండు. (లేవంబోవును.) 

భదంకుండు--మిో రాయాన పడవలదు. ఆ మజికడకు 
మిమ్ముల నె త్తికొని పోవుదుము. 

న తత లాలా |! వలదు, వలదు. అది 

వాత త యున్నది. ఎట్లయినను నడచి వత్తును. (శిష్యులు 

వచవేయూ.6తి యోగా నడచి. వచ్చి, మజ్రిక్రిందం జదికిలంబడి 

మరల శోమీల్లును.) 

కాండన్యుండు----మితుంలారా ! ఈత6దు మిక్కి_లీ 

బడలి యాహార మవేషుంచుచున్నాండు.. ఇతని కాహార 

మియ్యకున్న నపాయం బొదవు. బసవా ! మహానామా ! 
మో రిక్క_డనే యుండుండు. మేము వోయి ఫలంబులం దెచ్చె 

దము. 

బసవ్ఫండు---ఆఅశ్షు చేయుడు. సత్వరమ రండు. 

(అశ్వజిత్తు, భదంకుండు, కాండిన్యుండు, నిష్క 

మింతురు.) 

ముహసానాముండు-_ సామా ! స్వామి . 

మా షా... దా-హా=-ము. 
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మహానాముడు... బసవా ! ఇతండు వీపాసితుల్లై 

యున్నా (డు జలాశయ మిం చెంచేనియుండిన సలిలము దెమ్యు. 

ఈ కమండలువు గొనిహాము. 

బసవుడు-నీ వించే బాగం తృతొ నుండుము, నే 

నిప్పుడే వచ్చెద. (నిష్కమించుచున్నా(డు.) 

దేవదత్తుడు (ఖడ్గ ధారియె పం వేశించి) 

చ. వనముల వీడు చేరి బహువత్సిరముల్ చా చేదా వ్యాఘ కు 

శీని బడియుండ నోఫునని చి ల్తమునం బరితోప. మందితిక ; 

దనువువ నున్న వాడని వినంగను నా వాదయంబు [కోధవ 

హ్నినింగడుం ద _స్రమయ్యెడ్యువారిం చెదం జిక్కి.న వీని (పాణముల్ , 

వీడు నాకింటం బడెనా యీ యసిధారతో వీని (పాణ 

ములు దీసి నాకెసి దీర్చికొందును. నిన్ననే వీడా యోగా 

(శమమును గతిపయ శిష్యులతో విడిచిన టా యోగులు 

చెప్పిరి. ఈ యరణ్యమున నిందెందో యుండును. (వినుట 

నభినయించి) మాటల సవ్వడి వినంబడుచున్నది. 

సిద్ధార్థుడు. (చుట్టును. జూచి, యాయాసముతో) 

మహో ... నామా! తక్కిన వా రెక్క_డ? 

ముహానాముండు- ఫలములు, జలములు, తేరం బోయి 

నారు. 

మ స క దా-హా_ము. (మరల 

మహోనాము(డు-_ సలిలము. చేర బసవుడు పోయి 

"నాడు. అత(డింతలో వచ్చును, క అయ్యా! ఏమి చేయుదును? 
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గురువర్యునకు మరల శోవు వ్రైడమినది. (ఉపచారములు చేయు 

చుండును.) 

చేవదత్తుడు_ఆవృకుంబు నీడ నెవ్వవో యున్నారు ! 

(సమిోపించిి అయ్యా ! మో రెవ్వరు P ఎక్క_డనుండి యెక్క. 

డకుం బోవుచున్నారు? 

మహానాను(డు.- అయ్యా ' మేము పాంథులము., 

యోగాశృంమము వెడలి, యిట్టులే పోవుచున్నారను. 

దేవదత్తుడు __- es సట నా చితిరా ? 
ధ ఇ 

మపహోనాము(డు_. ఈయన యెవ రనుకొంటిరి ? 

చెవదణ్తుశు ఏమో |! ఈతడు సిచారుడా? 

నుహానాముండు--- మే మెశి(ంగిన సిభార్వుం డతలా. 

-ఘారత పశ్చరణముచేత జిక్కి, మార్గాయాసముచే మిక్కిలి 

బడలి యున్న వా(డు. 

వి దారుఃడు...దా-హ-ము, దా-హ-ము. 

దేవదత్తుడు... (తన నడుమునందలి సిద్దైను దడవి 

చూాచికొని) అయ్యా | నాయొద్ద నున్న జల మంతయు నయి 

పోయిన చే. 

ముహానాముండు--- అక్కటా ! వీ చేల యిం తొలసీం 

చిరిగి (చేవదత్తుని జూచి) జలములు పండ్లు 'తేరంబోయిన మా 

మితుులు చాల కాల మైనను రాకున్న వారు. దయచేసి వారి 

నించుక యరసి తోడి తెచ్చెదరా థి 
దేవదత్తుండు---మిరే పోయి రండు. నే నించే యుండి 

స్హాస్టని జూ చికొనుచుందును. నేను నున 'చాల్యమితుం. 

డను. 
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ముహోనాము(డు_ అట్టులా? ఈతని జా[గత్తతోం 

జూచికొనుండు. నే నిదే వచ్చెదను. (నిష్క్రమించుచున్నా(డు.) 

దేవదత్తుడు (సిద్ధార్ధుని నెగాదిగం జూచి) ఎంతచిక్కి_ 

యున్నా(డు ! ఎంత విలతుణుండై యున్నాండు? నతో తేపో 

బావనున్నా (డు. అట్లని వీని దెగటార్చక విడువ నగునా? అగ్ని 

శేవమును శ(తుశేవమును నుంచందగునా ? ... విలువిద్య 

యందు నన్నోడింది, నాకు భార్య గావలసిన పరిపక (బింబ ఫల 

సద్భశాధర యగు నా యశోధరను, దనకు భార్యగా గై కొన్న 

(పత్యిరిగదా వీడు ! ఆ కురంగాశ్సీని బేనందీయవలె నను 

మదీయ (పయత్నెముల నెల్ల నెటింగి, నన్ను రాజ్య నిర్యాసితు 

గావించిన యా మదాంధుడెగు శుద్ధోదనుని తనూజుండుగ దా 

వండు! అట్ట న్ు మస నియ్య నగునా ? ఇదే వినీ ప్రాణంబుల 

హరించెద. (ఒజలోని క_త్తినిదీసి చుట్టును బరికించి) అయ్యా శే! 

ఎవ్వరో వచ్చుచున్నారు. వీరు నా కత్తిదూయుటను జూచి 
యుండరుగదా. ఈ చాటుననే యుండి వీరు పోయిన తరువాత 

వీని నాయసిఫు(త్రిక కాహుతియిచ్చెద. (కత్తి నొజలోం (దోసి 

(పక్క_వాదరింటిలో డాంగునుఎ 

సిద్ధార్థుడు మహా_నామా ! నన్ను6- గూర్చుండం- 

బెట్టు. మహో-నామా ! ... (కడు (బియత్న మున గూర్చుండి) 

ముహో నామా ! 

(నుజాతయు రాధయుం. (బవేశించుచున్నారు.) 

రాధ... నుజాతా ! ఈ మహావృకుము నాశ్రయించి 

యున్న చేవత నారాధించుటవలన నీ గర్భశుం 

సమన్నిత మాయెను. 
6 * 

ముకాఫల 
అవి వ 
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నుజూత____అవును రాధా ! అవును. 

రాధ నేడో శేపో నీవు (పసవింతువు. పు(తవతి 

వగుదును. 

సుజాత___ కావుననే నేండీ చె (తపూర్తి మనే దేవతకు 
౬... రం 

బాయస నివేదనము చేయుట. 

రాధ___అడి సరియె. (చెట్టు! కింద సిదారుప జూచి 

క _ రము ! |. 
నుజాత-.._ రాధా ! ఏమి చూచితివే? 

రాధ___నఖీ ! ఎమి నీ యదృష్టను ! చేవత౭ీ వృశుంబు 

(కింద సాయోత్క_రించినది ! 

సుజాత___ (చూచి అహో! ము “నొ భాగ్యము . 

(సమిోావించి) ఓ దేవస్వరూపా ! భఛభక్రిషూర్వకముగా నా చేయు 

నుపచాారములు స్వీకరించి, నా నివేదించు ఖీరాన్నమును 

భుజించి న న్నన్యుగహింపుము. (ఘాప షబము లొడంగార్చి, 

శీరాస్న నివేదన మొనర్చి హారతియెత్తుచు) 
(గేయము. వారికాంఫోజిరాగము.) 

ఓ దీనబంఖభూ ! శమదమ విలనిత | పరకారుణ్యనీంధూ॥ప॥ 

చేవ వరజననుత | మహా ప్రభావ 1 
నిఖిలభువన హితమయ జీవ | సకల గుణకలిత స్వభావ || 

(శితపాప విభంజన | 

చితశ_కిమయ స్ఫూనార్తి భనమేభు (పభంజన | 

భక్త విరంజన కి 

(ఇద్దజు నమస్క_రింతురు. నివేదింపంబడిన శీరాన్న 

మును గిన్నెలో రాధ పోయంగాా నుజాత దానిని సదుం 
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చేతి కందిచ్చును. సిద్ధార్థుడు శీరాన్నమును భుజించు 

చుండును.) 

దేవదత్తుడు... (ముందతికి వచ్చి) ఆంకలిచేం జావనున్న 

వీని కాహారము పెట్టుచున్నా రీ యువతులు ! అచే ! శిష్యులు 

వచ్చువారు. 

(శిమ్యులై దుగురు దూరమున (బవేశించుచున్నారు.) 

భద్రుడు దారు నొద్ద యువతు లున్నారు ! 

కాండిన్యు (డు. ఏమా  యుపచారములు చేయు 

చున్నారు. 

అశ్వజిత్తు._.అన్నము భవీ.-చుచున్నాండు. 

భ|దకుడు_వీం గొల్ల యిల్లాం(డు. వం చేతి యన్న 

ము దిని (ముర నాడు. 

అశ (జిత్సు క్నిం బరిత్యజింపవలయును. 

కాండనుర్ణండుక ౦ చము తాళుండు. వారి సంభెపషణ 

వూాలకింతము. 

సిద్దార్ధండు---సోదర్ |! నీకు సత్సంతానము గలుగు€ 

గాక ! అమ్మా! నీవు దలంచు నట్లు నేను చేవతనుగాను. నేను 
మౌాననవు-డను. సన్నా స్టసము స్వీకరించి సత్యా న్వేషణము 

చేయుచున్నాను. తల్లీ ! నీ న్రెసంగిన భ క్కిపూర్వక మగు స్వాతి 
కాహారమువలన నాకు (బాణములు నిలిచినవి; బలము చే 

; కూరుచున్నదిీ. నే నన్వేషించు పదారము నన్ను సమోపించు 

\ థి 

య 
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సుజాత---స్వామిా ! మిరు మానవరూప మె తిన చేవ 

తాస్వరూపులు,. మోర న్వేమీంచు వస్తువు మోకు లభించుంగాక. 

మేము పోయినచ్చెదము. (నుజాతయు, రాథయు( జాగిలి 

'మొంక్కు_దురు.) 

సిదారుండు---మిోరుం జి తసుఖంబు గలుగుంగాక . 
థ్ థి హల 

(నుజాతయు, రాధయు నిష్క్రమించుచున్నారు. ) 

భ|దకుంకు_సోదరులారా ! కుల్మభష్ష్టు. లై, ధరశ్రీ 

(భష్టుండై. చెడినవాని శళూవమింప నేల? 

బసవుండు---వీని గురుత్వముం దిరస్క_రింతము. 

ఆశ్వజత్తు__.వీని నే పరిత్యిజితము. 

మహానాము(డు-_బలహీను (క మానవ సాహాయ్య 

మ వేవీంచు స్థితియందుండు గురుని విడిచిపోవ నగునా ? 

భదకుడు.__వీని జాడచూడ న్నాస్తికుుం డగున ట్లున్నద్. 

ఇట్టివాని నా(శయించుటవలన మన క నర్థములు సంభవించును. 

మహానామనమా ! శాండినాం ! బదులాడక యూరక మా వెంట 

రండు. కాశికి. బోయి యందు. దగిన గురువు నా(శేయింతేము, 

కాండన్యు(డు_లకేనికి మన యుద్య మము చెప్పవై నం 

జప్పవలదా P 

భదకుండు-.._ నేనే చెవ్పెదను. (సిరార్డుని సమిోావించి) 

అయ్యా ! మో మార్లనులు నూకు సరిపడవు. మా దారిని 

మేము పోన్సచున్నాము. మోదారిని మోరుం బొండు. 

సిద్ధార్థుడు---- ఏమి ! సహాచరులారా ! నన్ను విడనా 

డితిరా? ఇది న్యాయ్యమా ని కాండిన్యా ! మహనామా |! 
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మారును నన్ను. బరిత్యజించితి రా? ... వొండు; పొండు. సత్యా 

న్వేపణ తత్పరత నుండు(డు. (శిష్య లందటు నిష్క్రమించు 

చున్నారు.) చిత్తము ఛ్యానాయత్తే మగుచున్నది ! 

చ. సమధిక తుత్పిపాసలకు పంగ శోక మహార్షి నున్న నా 

కమత సమాన పాయసము నర్శిలి బెట్టిన కోలె నాదు చి 

లేము గడు శాంతిం బొంటె. బరత త్త విచారము దారిం గాంచెఆ 

యమ యిడిన్యకి పాయస మవా శ్రీ (ము వా సవిశేవ మెకివో ! 
లు ఆలి జాలి 6 

నేడు పూర (పయత్న మొనర్చిన దివ్యజ్యోతి ర్చర్శనమగు 

నని నాకు గోచరించుచున్నది. నేను జనుండ నగువణ కి వయ 

చ్యాయనుండి కదలను. (ధ్యానము బూనును.) 

దేవదత్తుడు (ముందజేికివచ్చి) శిష్యులు తేమ గురువు 

నకుం దగిన గతిం గెల్నించిరి. తపఃశ్షేశము ననుభవింపనున్న వీని 

నే నేల తెగటార్పి వీని బాధల కంత మొందింప వలయు? అనన్య 

నసహాయుం డగు వీల చెందుబోనును?ఈ సమాప నదిలో 

స్నానంబు సలిపి, పొరుణూరికి. బోయి భోడనముగావించి వచ్చి, 

వీనిజాడ లచ సెవంగాక. (తెన వి దెలోని నీరు పాజింబోసి న్ష్య 
(టు 

మించు చున్నాండు.) 

సిదాగుం డు-..-(థ్యానమున) ఏమి యీఘంటా నాదము! 

ఎంత యుజ్ఞ్వలమగు నతు(త్రకాంతి! ,.. ఎక్కడి దీ నూపురధ్యని? 

ఇది యేమి యశోధరా ! యిట్లు వచ్చితివి ? ఇక్కడకు నీవు రాం 

జనునా? చిన్నికమారుని జూచికొనుచుండుము; పొమ్ము. అశు 

ఛార శేల కోన్పెదవు? ఐహిక శోకాపనోదక మగు మూర్ష మన్వే 

మీంపం బోవుచున్నాను. సంశోషమున? బొమ్మ. 
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జనకా! ఇశ్తేల వచ్చితిరి? ... ఏమంటిరి ? ... రాజ్యాధి 

కారము సీ(కరింపవలయు నా ణి us స్వేచ్బారహీత 

మె యల్పీయమగు రాజతే(మును స్వీక రింపు మనుట న్యాయ్య 

మా ? అండమునుండి వెలువడిన పతీ మరల నండముం (బవే 
శించునా ? &ోభరహితమై, దుఃఖదూరమై, శాంతియుత మై, 

నిశ్చలానందదాయక మైన వ. అవున 

యత్నించుచున్నాను. తిండీ ! నన్ను తమమింపుండు. నన్నానీర్వ 

దించి ఐవొండు ...మోా యాశీ ర్యాదముల స్వీకరించుచున్నాను. 

ఏమా యంధకారము ! ఆంధకారమునుండి వెలువ 

డిన మీ వ్వరు ? పలుకశేమి ? వల యిట్టి భయంక రాకార 

మున నున్న వారు ? నన్నా మోరు భయఐ వష్టువారు?.... _ఆహాో! 

నీవా? మారుడవా? వారు నీ జరా ? ఇవన్నియు 

మొ వూయలా ? మోమాయలకు నే లోపడుదునని తిలంచి 

తిరా? మారా! ఏ మనుచున్నావు... ఎట్టి మాట పలికివివి P 

సర్వసంగ పరిత్యాగియైన నా కా భోగము లేల ? నేను గృహో 

ఛిముఖుండను గాన్కు పోపొమ్ము. 

వమనుచున్నావు? ...నిర్వాణముం (బవేశింపు మని 

యా? నే న న్వేష.0. చు ధర్భమార్షము నాకలవడి, దానిని 

బహుదుఃఖమగ్నమగు లోక మునకు బోఫంచువజుకు నేను 

నిర్వాణముం (బవేశింపను. ఓ యంధకార నంభవులారా ! 

ఏల నన్నిట్లు బాధించి మోరూరక [(శమపడుచున్నారు ? మో 

మమొనర్చు మాయలు నాయందు నివృలములు. ఓ మాయావు 

లారా! పొందడు; చీ పొండు. 
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ఏమి యీ (పచండజ్వోతి ! ఓ మాయానులార ! ఏల 

యిట్లు పశులవలె పఅచుచున్నారు? ... ఆహో ' లో కాతీతముగు 

నుజ జ ధల(పకాశ: ము! నే నేమి గాంచుచున్నాను?.. ._ అహో | 

బుద్ధులారా ! రండు, రండు. దయచేయుండు. మో రాకకై 

యెదురుచూచుచు న్నాను. దయచేయుండు. నా కుప'చేశ 

'మొనర్చుండు, వ్ 

ఆహా ! మూ యుపదేశామృత మెంత యానందదాయ 

క్ న! సంతుష్షుండ నై ల సంచుష్టుండ వై న తి మదల నుజ్జ్వలజ్డ్ గ నతి! 

మ ఇ భా! : ఉజ్ఞ ్టలక్ఞ్యో తితో ఏనమైతిరా ణి 

రీపూ హో! నే షం ఇదె నాకడసారి 

జన్మము ! ... అపహోో ! నాకు లభించ బుద్ధత్వము |! లభించె 

బుద్రత్వాము ప్రకట (కన్నులు తెజచును) 

ఈ బుద్దతి త్త (ము నే నవరికి బోధింతును? ఎవరికైన 

వేల బోధింపవలయు? ... ఏమిది ! లోక మహా ర్తి నపనయించు 

మార్గ మెజింగియు, దాని నుపయోగించు బుద్ధి పొడమకున్న ది! 

ఆహో! సే నెంత స్వా ఎరుంజను! దయారసంబున కాలవాలమైన 

నా హృదయ మేల యిట్లుతలపోయుచున్నదిశి ఓ స్వార్థ పరత్వమా! 

దూరము చనుము, చీ, నన్ను. గలువ మొశనర్చ్పకుము. 

యోగులారా ! నన్ను మీరు పరితి జించితిరా ? నన్ను 

మారు పరిత్యజించినను మ. నే విడువనేరను. మిమ్ముల 

"వెదకి నా కొలవడీన యౌ జానచ్ సతిని మిో*ాయందు. (బభపింప( 

'జేయువజకు నా కూజట గలుగదు. (నిలిచి) నా కుబుద్ధత్వము చే 

కూర్చిన యూ మహనీయ వృతుమా! నా కనుజ్ఞ యొసంగుమా. 

నేను బోయి న చ్చెదను. (నిష్క_మించుచున్నా(డు.) 
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'దేవదత్తుండు--- ((పవేశించి) సిద్ధార్థ. డెందు. బోయి 

యుండును? (పరీకించిచూచి) అ అచే! నదినంక ( బోవు చున్నా (డు. 

వీనికి. చెలియకుండ వీనిని వెన్నా జెదంగాక. 

(నిష్క9మించుచున్నా(డు ) 

రంగము 2. కాళి సమాపమందలి కురంగారామమందలి 

మున్య్యాశమ (పాంగణభాగము. 

(ముహానాముండు కాండన్యుండు కూర్చుంకియుందుకు.) 

ముహు నామములను (పభాత సముయమూనం సనవ వనమ్ 

లను గగన వేటకయందు వొనుపుటశు సనా క్రికముల హరించు 

చున్నాండని యహస్క_రుని దస్మ_రుగా భావపించితిమి. ఇప్పుడా 

నన" క్రీకము లంచే కనంబడుచున్న వి చూచితివా P కావున 

స్ అ = లి నవా రుడు తేన్మ్క_ రు లగు 

౦డిన్యుండు-- అహస్క_నుని దస్కరునిగా నెన్నులు 

గాతమసిద్లారుని ధర్యాభంవ్వునిగా నునము డల స 
య బె ౧౧ 

యున్నది. ... లుల గుని ననహాయస్థితియండు వ్డెచి 

వచ్చిన నా-టంగో లె నా మనన్సు మిక్కిలి పశ్చాత్త స్త మనసు 

చున్నది. ఆతం డి ఉప్పు. డె ట్టున్న వాంశో గయా, 

మహానాము(డు.. కడు బలహీినులో యనుసాహాయ్య 
య సీ ణి 

ముపేకీంచు న యాతని బరిత్వజింప( గూ 

దని నేనా వేళనే నుడివితిని. ఎవ్వరు నా పలు శకాదరింపనై రీ, 

(న్స నీరు నర న క ముండలునులతో బసవుండు, భభ దక కుడు, 

అశ్వజిత్తు, ' పవేశింతురు.) 
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భ[(దకుశు_మి(తులారా ! గాతముండు కాశికివచ్చి, 

మనకొక వెదకుచున్నా (డని గంగాస్నా నమునకు వచ్చిన 
రి య మె న 

యుపకుండు చె వ్పెను. 

కాండను డు (సంతోషముతో) వమా! గాత 

ముండు వచ్చినాండా ని 

బసవుండు._మి|తులారా | అదినో 1! శారముండే 

నచ్చుచున్నాండు. (అండలు మా తిరు.) 

అశజిశ్తు._ 3 పను నకు. దిలాంజలులిచి నా నీకుండె 
అ 3 Ne య 

nn అచ గ రం స్తు ళల 
య ణగ్ాణు కుడ (తీమ్మగుచున్నఐ (దు. 

కొండిన్యుండు--- మన కొల కటే నచ్చుచున్నాండు. 

భ[దకుయ-ఎఆతి:డు నచ్చినప్పు డెన్నరు "'లేవంజనదు. 

ననున్క_రిం పం ఊనరంః 

కాండిన్యు(కు_దక యాసనమునై న వసి యుంచు 

దము. 

ఆశ (జిత్తు._ వలసిన-వో వత న న ఛార్చుండును. 
ఎపి 

మహానాముండు.. _ (దర్భాసన మువేయును.) 

(యోాగులం౧డటు( ననుచమసనుల యయందుందురు.) 

బుద్ధుంయ--- (గంఖరనముగ దూరమున (బనేశించి) 

గిం ఇమ్ముుగా న సస్య నీజమ్ము నాట 

రం ని గ్ల దిన్న వార్ చే తములు గచ్చి తనరువారు 

నాదు సవాచరు లిచట నున్నారటంచుం 

'బెలిరు వచ్చితి మతు తూవాలము మెజయ. 
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(వొద్దుననుండియు వారాణసీ నగరోపకంఠవముందలి 

యా[థమపదంబు లెన్నో వెదకితిని. వా రీ కురంగారామమున 

నున్నారని యా దిగంబరయోగి నుడివెను. ఇందును జూచె 

దను. (కొంతనడచి ముందు దృష్టి సారించిచూచి) అల్ల చే! 

ఇక్కడనే యున్నారు. (వారినిసమోపీంచి సోదరులారా ! 

తత్వాన్వేషమణ పరులారా ! (అంజు. ద తృ్తరపాటున లేచి నక 

స్క_రింతురు.,) 

భ|(దకుడు_గాతిమా ! రనుణి, రము. 

(మహానాము(డాసననూను  దగ్గజివేయును, బసవుండు 

జలముదెచ్చి కాళ్గుగడుగును. ఆశను తు కరవ్యస్త, ముతోం గాళ్ళ 

నొత్తును. ) 

కాండన్యు'డు--. (నియతి _శాన్యముగ) ఏమి (యితని 

(పభావము ! 

భ(దకుయ-__-(నియత వాన్నముగ) ఏమి యితెనిమనః 

(పనన్న తాఇాంత స్యభానము ' 

మహోనాముండు-__(నియత_శావ్యనుగ ) ఏమి యితెని 

నయనద్యుఆ 

ఆశ్వజత్తు.....(నియతి శావ్యముగ) ఏమియీతిని నిష్క 

ల్మష్మసేము ! 

భ|దకు(డు-(నియతే(శావ్వముగ) ఇవియె మున హృ 

దయ 'రాజ్యనులను దమవశము చేసికొన్న మి. 

బసవుండు---మ్మితమా ! నాతమా ! ఎందుండిరాక ? 
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కాండిన్యుండు-.ఈ మహాను భానుని బేరం బిలువ( 

జనదు; “మి తమా !' యనంజనదు. 

we సత్యధర్మ (గవాణ సమాస కులారా! ఆ 

వటవృతు.నునొద్ల మోారు నన్ను వదలీపోయిన సత్య. నాకు ధర్మ 

జ్జాన నేత మంతేరుత్సన్న మాయెను. అయ్యది నా తహ 

జానా. ధ కారమును ఇఛాఆఅంవోలి్ నాకు బుద్ధత్వ మొసం గెను, 

నేను నూతన మాగర్షమును గముంగొన. బాలితిని. నేను దథా 

గతుండను. 

భ|దకుడు_ము క్లిక్ సాధనమైన తి పస్సునువిడచి వె వెట్టి, 

భగోగాస క్తులై స మోకు ధిర్భచక్షు వెట్లు గలిగినది ? 

బుద్దుడు నను ధర సాఫనములను విడువలేదు; 

గోగానక్షు కండను ణా తదు, 

భక కురులే వేనుస్టానమును వదక నోరు. సత్యా 

బుదుంయు--నుక్తిక్ సాధనం. బగు కే రంబును. గర్క 

యోగా భ్వాసము చెం గే విష్టైులు వలన. (బయూజనంబు 

లేదు. ఈ సమ్యైము నెటింగినవాండ  నగుట యోగానుష్టాన 

మును నడలినాండను. ఆశోలి దప్పు లనియెడి ఛారిరక నై నై సర్లిక 

వాంఛలను సముచితముగ దెర్చికొను చున్నాండను. ఇట్లు 

వేయుట చేత నేను గలుమితుండను గాను. 

భ' దకుండు-_-ఉచిత మన్న సమా? 

అశ్వజిత్తు..__క డుపు నిండ నని, 

భ(ద్రకుండు---కడుపునిండం గూడు పడీన నిర్యడియ 

ములు చెలరేగ కూరకుండునా ? 
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బుద కుకా లా మన్న. చేవలము చేహధారణము 

నకు పస న (యని; అంతకు హెచ్చయిన భోగ మగును. 

భోగాస_క్షత వలనం దృష్ట యధిక మగును. భోగ పరుండు 

కలువితు(ండు, నింద్యుండు, పతితుండు. 

బసవుండు.._లఅట్లయిన సర్వసంగ పరిత్యాగ మేల చేయ 

నలెను ? సాంసారిక సుఖములను మితముగ ననుభవించుచు, 

దైహికి నై స్నాక్ వాంఛలను సముచిత ముగ, ఏీర్చెకొన న నగును 

ma 

బు --లట్లు నడచు కొనుట గం ధర్మ 

మగును. కాని సంపూర్హ మగు చి త్త్లశాంచెని బొందుఓకు నం 

నార సరిత్యాగము చేయన ఇను; పాపంచిక సర్వ నుఖములు 

విసర్టంప వలయును, 

భఛదకుండు--- శారీరక వాంఛలను సమూచితమా౫6 దీర్చ 

వలె ననుచున్నారు మటియు శొక్రక్ (పాపంచిక నుఖముల 

వ్వింపవలయు ననుచున్నాగు. మో మాగ్గమేదో నూకుబోధ 

బుదుండు---బేహా శొవణాపద కర్ణ్శాయు క్ర మగు 

యో గాభ్యాసాదుల ఫాంతిం బోక, సాన్వక మితౌన్న సాన 

ములతో దేవా ధారణను చేసికొన వలను. శరీరము స్వస్థతి 

యందుండినం జి త్స ముల్తేజతమును, నిక్మలమును నగును, 
చిత్తము నున్నతే స్థితికి దెచ్చుటకు. గొన్ని సాధనము 

లున్నవి. ఇవి యస విధముల యున్నవి. ఈ యస్ట్రవిథ సొధన 

ములను మునుముందు వివరిం చెదను. 
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కాండిన్యు(డు_మోాది మధ్య మార్లముగ నున్న చే ? 

బుడ్గు:డు---నిజముగ నిది నుధ్య మౌార్ష మే, అష్టవిధ 

సాధనములతోం గూడిన యీ నుధ్య మార్గ మవలం బించుట 

వలన జి త్తశాంతె గలుగును. న నేత్ర ముత్చ్సన్న నుగును, 

ఇ౦(దియ సుఖము తొలగును, అహంబుద్ధి వీకును. కోరిక 

లడయను. దుఃఖము నశించును, బుద్ధత్వ మలనడును. నిర్వాణ 

పదము సిద్ధించును. 

కాంకన్నుండు-- ఈ మాగా మంతి సుస్పష్ట్రము ! 

మజహాోనా ముడు ఎంత సులభము ! 
జ క 

ఎంతె నిమ్మ. లింకము | అశ్వజత్తు 

బనవుడు ఎంతి నిష్క_ం౦టుక ము ! 

భ(దకుండా.--మోా బోధావుశె వృ్య్యవలన మూ చిత్త 

ముల కంటియున్న మాలిన్యను (పటూోళిత మైనది. మూరు 

కాకు ధరిగమార్లమునే యవలం విం చెదము, 

బుద్దుడు... మనము మా(తే మోనూతన ధర్మ 

మార్గ మనిలంబించినం జాలదు. దీనిని సర్వ లోకమునకు 

బోధింప వలయును. అట్లు చేయుటకు మన మారధ్దురము చాలు 

దుమా ? 

భ(దకుండు, క"ండిన్యుండు _---చాలము, వాలము. 

భట అంక. మన మర్హులగు వారిని నుపసం 

పదనిచ్చి యర్హ్శతులను గాం జేర్చి యొక నంఘముం గూర్చ 

వలెను. ఈ లోకమున సంఘమే బలము, సత్యధరగ్ముమును 

ననువ_ర్రించుట యొంటివానికి. గష్టముగ నే యుండును, ఒంటి 
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వాండు దుర్చలు. డగుటు, ధరత్లచ్యులిం బొందవచ్చును. కావున 

సంఘబలము నేర్పణచుకొని పరస్పర సాహాయ్యమును, 

బో తాహమును, బడయ వలెను. ఆదియంసు మధురమును, 

మధ్యమందు మధురమును, అంత్యమందు మధురమును నగు 

బుద్ద ధర్మమును జనుల హృాదయంబుల క్క బోధించి యా 

ధర్మమును లోకమున నెగడం జేయవ లెను. 

అండటు._ బుద్ధ దేవా ! అ'క్లే చేయుదము, 

బుద్దుడు._అర్హ్యతులు కాంగలవాను. చదారపు(తా 

దులను గృహమును బరిత్సెజంచి, (పంచ బంధములను 

నడలి, సన్నా న్రిసమును న్ని ౨ప వలయును; బుననియవు 

ములను బాటింప వలయును. ఇట్టి వారికి నేనే యుపసంపద 

నిత్తును. 

భ్మోదకుండు-- న్య. భు ఏం మవపతలను- ర్త 

వహించి యను వ ర్థింతిము. 

మహానాము(డు, బనవు(డు, ఆశ్వ: సై... బుద్ధ దేవా | 

మా కుపసంపడ నిండు. 

కాండిన్యుండు--- చేవా ! సయస్సున( బె వొండను, 

నేనే (పథమ బుద్ధ శిమ్యుండ నయ్యెదను. 

బుదుండు._. సంతోవము; సంతోషము. గంగా తీరం 

బునకు. బొవుదము రండు. అందు మొ కగప్షవిధ స'ధనంబుల. 

గూర్చి సావకాశముగాబోధించి మతీ యుపసంపదని చ్చెదను. 

(అందజు నిష్క9మించుచున్నారు.) 



గాతమ బుద్దుండు. 

పష స్థా ౦క ము, 

రంగము 1. రాజగ్భృహపురము. అందల్ యొక యింటి 

ముంగలి భాగము, 

(లీలావతియు నామెపతియగు కువిందుండును గూర్చుం 

లై యుందురు.) 

నీలావతి- నాథా ! బుద్దుడు భియువులుగంజేర్పు నధి 

కారము సంఘమున కిచ్చినది మొడిలు, ఎంత వేగముగా ఈ 

బోడితలల సంఖ్య యధిక మగుచున్నది ! 

కువిందుడు... ఉరుబిల్వక స్యపుండు, నదీక స్యపుండు, 

గ యాక స్వపుండు నను ముగ్గరు జటిలులు. గలరు. వారి సేక్లు 

విన్నావు గద్య 

నీలావవి__వినశేమండీ. వీరినే గడా గడ్డాల వారని 

యందురు. 

కువిందు.6డు.-..వారిగ డమా లిప్పు జాగిరిపోయినవి, వారు 

తమ సహస శిమ్యవర్లముతో బుదనుతములోం జేరి శిగోముండ 

న దీతును గై కొనినారు. బుద్దుడు ఏరితో౧హాూడ మనరాజ 

గృహంబునకు వచ్చిన తరువాతం, బండితులును, మేధా సంప 

న్నులును నగు నువాతికుండును, సరిపుతుంండును, సంజయు 

డును, దము యసంఖ్య శిష్యులతో? గూడ దలలను బోడి 

గొట్టించుక్ న్నారు. 
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నీలావతి వీరికి? దలలు బోడి మైనవి గాని తల(పులు 

బోడియైనవా ఫ్ 

కువిందుండు--- బుద్దునిమోందనే యెన్నో యపవాద 

ములు మోపంబడి యుండ లేదా? ఇం ఈ శిష్యులమాట 

యడుగనేల ? 

లీలావతి. బుద్దునివై మాపంబడిన నింద లన్నియు 

నిరాధారము లని తేలినదిగ డా. 

కువిందుంకు-_ మనను జ స్తిననమున నున్న భు 

జూడం బోయినప్పుడే గదా, అక్కె_డిక్ి మనన లె. జూడనచ్చిన 

జనతరంగములలో ఆ ఘోపష పుకును, 

లీలావతి _ అది యక్కె_కనే సుశ్తును; అ] ,-దనే 

యణ గౌను. 

కువిందుండు-- బేవదత్తు:డంట. బున్లుని దాయాదయంట. 

ఏ కారణము చేతనో కపిలవ స్తుపుుమునుం. వెకల.గొట్ట.బడె 

నాయడు. అత. డక్క_డికి వచ్చి తన డాయాద మన్చేరము 

పూని యా వదంతి పుట్టించి నాడ:ట. ఇట్లని యిటీవల జను 

లనుకొనుచున్నారు. | 

లీలావతి ఎన్ని యపనిందలు పుట్టినను బుద్ద మత 

ములో. గలసెడివారి సంఖ్య దినదినమునకుం జెనుగుచునే 

యున్నది. 

కువిందు(డు-.. నునరా జగు బింబిసారుండు శిష్య నహీ 

తుండగు బుదుని నాదరించి భిశు చేసి, వేణువనంబును బుద్దునికి 

దానముచేసి, తాను దన కుటుంబిని యగు శేమాచేవితో 
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బుద్దమత ము నంగీకరించి, గృవాస్థ శిమ (డైన తరువాత నే, 

వీరింత |పబలినది. 

లీలావతి. అంతకుం బూరగము మన రాజగ్భహ వీధు 

లలో వీరి త విచ్చలవిడిగా దిరుగు చుండ లేదు గడా. 

కువిందుండు.__ మహాధనికుండును, మహోదాతయు, దీన 

జనపోవకుం౦ండును నైన యనాథవపిండదుడు గూడ బుద్ధ నుత 

మును స్వీకరించినాండంట. 

ఫీలావతి.__.ఇంక ఆతని ధనమంతయు వీకితలలం జెక్కు 

టకె వినియోగింపం బడునేమొ. అట్లయిన వీదలనోటిలో వీరి 

తలలచె త్తయె. 

కువిందుండు ఆత యు శాంవస్తె సమోపమందలి చేత 

వనముం [గయమునకుంగొని బుద్దభి షువుల నివాసార్థి మందు 

బెద్ద విహారమునుగ ట్టి చి బుద్ధునికి థా రాద త్తము చేసినాడ.ట ! 

విశాఖ యను ధనికురాలు, (శమణులు ధరించు చింపి గుడ్డలను, 

జంటగుడలను, జూడ లేక, వారికివలయు (కొ తవ న ములను 
య — (3 

నిరంతర మిచ్చుచుండు నంట. 

లీలావతి... విహార నివాసములు, నుంచివ త్త ములు 

మొదలగు రాజభోగములు వీ రనుభవించుచుండ, వీరుసన్నా $ 

ను లెట్లగుదురో ! 

కువిందుడు.. ఇంకొక వింత సంగతి. ఉపాతి యను 

ముంగలి యుండ లేదా, వాండు బుదుని వలన నుపసంపదను 

బొంది యగ తు. డయ్యె నంట | 
అనో 

7 శ 
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లీలావతి. అయ్యా ! బుద్ధనుతేమా ! (భఛష్టమతమా! 

కువిందు.డు---- మొన్న జరిగిన యజ్ఞమునకు బుద్దుడు 

పరిమిత శిష్యగణముతో బోయి, బలిదానము లజ్ఞా నజన్య ము 

లనియు, బలిదానములసేరం జేయంబడు (పాణివధలు కొం త్త 

పాతకము లనియు, (కొత్త పాతకములనలన.( బాత పాతకము 

'లెన్న (టికి సమయ వనియు, మోా6ందు మిక్కి_లి పాపరాశి యఖి 

వృద్ది నొందుననియు, నుపన్యసించే నంట, అంతటితో నూరకుం 

డక యాతండు పాలకొొయ్య లకు గట్ట' బడిన మేంకల నన్నిటిని 

విడిపిం చెనయట. బింబిసారమపహారాజుకూడ బుద్దుని యభి పాలయ 

ములను గార్యములను, ఆమోాదించుటయెగాక, వ నిమిత్త 

మున గాని మగధ రాజ్యములో బళువులందడంపం గూడ దని 

యు చంపినవారికి. గారాగ్భహా శితము యగు ననియు, శాసించి 

నాండు. నేం డుదయమున. జూటనడి నీవు వినలేదా ? 

లీలావతి... నేను లోపల నుంటినేవూా. 

కువిందుండు---వంటయిల్లు విడిచి వెలికిరావు. నీ కేమి 

యు దెలియుట లేదు. వట్టి వెంగల్ విత్తు. 

లీలావతి. మో రంతయు. జెప్పుదురుగ దా, ... ఎంతే 

కఠినశాసన మిది. ఇంక దేశమున యజ్ఞ యాగము లెట్లు జరుగ 

గలవు? -దీవళములందు.( బశుబలు లెట్లు నడువం గలవు? పనిని 

నిపేధించుట యెంత పాపము ! రాజునకే గదా యీ పాపము 

చుట్టుకొనును. అయో ! రాజా ! వించిసారుండా ! బుద్ధుని 

బుద్ధి గడ్డి గజిచిన నీ బుద్ధి యేమి మేసెను ? 
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కువిందుడు._గణజనాభిపాయమును బాటింప వల 

విన యీ దినములలో రాజిట్లు నడువంగహాడునా ? రాజాన” 

శేమా చేటుకొల మాసన్న మైనది. న 

లీలావతి___నాథా ! రఘుపతిగారి కొమారు(డు అని 

రుద్ధుండు మూండు దినములుగా. గనంబడుట లేదుగదా. వాని 

విషయమై యేమైనం దెలిసెనా ? 

కుపిందుండు ___.ఇంతికు ముందిప్పుడే వింటిని, అనిరు 

రు బుద్ద మత మాలో గలసి భికువై జ, 

లీలావతి-___(ఆశ్చర్యముతో) ఏమో ! రఘుపతిగారి 

కొడు కనిరుద్ధుః డా? మన వి శ్వేశ్యరుని మిత్రు డనిరుద్దుండా? 

రుక్మిణి ర. డని హః er 

క క ఆ యనిరుద్ధుం డే. 

లీలావతి__వాపము ! రుక్షిణి క. 'వచ్చి 

యాలు నెలలై నను గా లేదు. అయ్యా ! విల్లా! | 

రురు క త్రి మనుమడు వినులు(డు 

ఉపసంపడ గై కొనెనని వారి పహల్ వచ్చిన నామ్మితుండు 

చచ్చెను. విమలుని నీ వెప్పుడుం జూచి యెజుంగనవు. వా(డును 

బడుచువాండె. వాని భార్య యింకను గాపురమునకు రాలేదు. 

లీలావతి. అయ్యా ! ఈ బుదుడు, అతని శిష్యులు 

తాము ముండ మోయించుకొనుటయె "కొక్క. పడుచు వారి 

ముండలు 'మోయించుచున్నా శే ! . 

కువిందుండు---మంగలిక త్తి పోటు తినని బాలిక లేని 

గృవా మో రాజగృవాంబున నని చెప్పవచ్చును. 
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లీలావతి... మనవి శ్వేశ్వరుని విషయమై నాకు దిగులు 

గ నున్నది. పాడు తేన య త్తవారి యూరికి( బోయి మూండు 

నెలలా యె గా. 

కువిందుశు“దానమతి” యొక మూలగొట్లుప ల్లె. 

మున్నశే గదా వాలి మాను (వాసినదె, అక్కడ ఈ గడ 

బిడ లేమియు నున్నట్లు చేయు. మశవాం డా మూలగట్టు 

ఎ లెలోం నై భాసా నుప “యువతి న, 

ఎలావతి__ఎన్నా లని కోడలి విడచి యుండుట. 

నాకు జాకిరి చెసి చాలరున=., 

కువిందుండు దినము 'లెప్పుడును ఈ లాగుననే యుం 

డవు. బుద్ధుని దాయాది యగు చేవదత్తు. డని చెప్పితినే, 

అతెండు గణముఖ్యు లతో as ద నా "స్పికతను గూర్చియు, 

దుష్ట్రమతే (పచారమును గూర్చియు. చెప్పి, వారిని వెంట. 

నాని, యువరాజగు నజాత శ( తుని జూచెనంట. అజాతశ[ తుం 

డు బుద్ధుని దుర్నయనునకు దన తండి తోడ్పడుచున్నా. 
డను కోపముతో (రహస్యముగా) బెంబినార మహారాజును 

జెబికో( బెట్టించినాడంట. 

లీలావతి... మేలు, మేలు. యువరాజా ! చేవదకత్రా ! 

(చాకలి సిద్దండు (ప వేశించును.) 

కువిందు(డు..--ఎవరది P? 

సిద్దడు (దండము వెట్టి నాన్ సాశలి నీద్దయ. 
దానముతినుండీ వచ్చిండాను సామి ! 
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కువిందు కు... దానమతిలో ఏమి విశేషము నీ వింత 

యెకాయెకి వచ్చుటకు P 

సిద్దండు----(కూర్చుండి, తన వాగాలోని జాబును దీయు 

చు) సామోళ్లకు నే నేమని సెపుదు. ఈ జూబు సూనుకోండి. 

(బాబును కువిందున కిచ్చును; అత(డు దానిని మనన్సులో. 

జదువుకొనుచుండును.) 

లీలావకి___(సిద్దని జూచి) అక్కడ మన వారందరకుం 

గభకలమే కదా ? అనౌె,యి, కోడలు, బాగణన్నారు కదా? 

సిద్దడు_ నేనేం సెప్పును తల్శీ ! 

కువిందుడు(అర చేతితోం దన నె్తి కొట్టు కొనుచు) 
నున వి శ్వేశ్వరుండు బుద్ధభి కువులలోం వజేరినాయడంట. హో! 

వి శ్వేశ్వరా 

లీలావతి.__వమి! సన్న్యాసి యయ్యెనా? హో కొడుకా! 

సీదడు_మో రిట్లా ఎననం పడితే వంపనికి వస్తాది ? 

వి కేశయ్యని యీ రాజగుహాకి తోల్కో నెచ్చి౨డా రని దోవలో 

సన్నానులు సెప్పిండాగు. ఈడి అతెళ్లై సూసి ఇంటికి తోలో_ 

రాండి. 

లీలావతి.__హో ! కొడుకా ! విశ్వేశ్వరా ! 

కువిందుడు_ తల్లిదండ్రుల యనుమతి "లేక సన్న్వాస 

మును స్వీకరించిన యువకులను మరల గ ఎ్రవౌస్థాశ్రములోని 

"కేల చేర్చుకొనగహాడదు ? ఈ విషయమై చేవదత్తునితో 

నాలోచించెదను. హాతనయాః ! వి శ్వేశ్వరా |! హా కోడలా! 

లీలావతి... హో ! కొడుకా ! వో కోడలా ! 

(అందణు నిష్క9మించుచున్నారు.) 
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. రంగము 2. రాజగ్భవా పురము, అజాతళ( తుని (పాసా 

దమందలి గది. 

(అజాతళ(తుంయ దేవదత్తుడు గూర్చుండి యుందురు.) 

దేవదత్తుడు అజాతక|త్రుండా ! మో తండియగు 

చింబిసారుని గారాబద్ధునిగాం జేయుట [(పజాఖి పాయము 

నకు. | బతికూలముగ నెంతమా(తమును లేదు. ఇంక బుద్ధుని_ 

ఆజాతశతుండు--నిన్న సాయంకాలము మటీకొం 

దజు .గణజనులు వచ్చి, బుదుని మగధనుండ్ వెలువరింప 

చే(డిరి, జనసామా న్యాభ్ని పాయముకూడ దాని కనుకూల 

ముగా నున్నట్లు వారులపలన వింటిని, 

డేవదత్తుడు(తినలో) నా చేయు పని నిప్ప త్తిగతికి 
వచ్చుచున్నది. ((ప్రకాశముగా) మి(త్రమా ! వీనిని మగధ 

నుండి వెలువరించిన మాత మేని (పయోజనము ? నుగధ 

నుండి వెడల నడిచిన వె కాలికి 2ోన్రను, వె శాలినుండ 

వెడలంగొట్టినం నోసలరకు,  బోవును; కోసలనుండి బహాప్కృ 

తుండ న స్ట బోవును. వీం డెన్కాడం జబోయినను 

భిముకసంఘముః లోనికి యువకులను, గృహన్లులను జేర్పు దుర్న 

యము వదలడు గదా. వీడో డక్క_డ నుండునో యక్కా_డ జను 

లేడ్వ వలసిన చే గడా. 

అజాతశ(తుండు.___ఇంకేమి చేయ నగును ? 

చదేవదక్తుడు_వీనిని (బపంచమునుండి యె చెలువ 

'రింప వలయును, 

అజాతశ[ తుడు... బుద్దుడు నీకు దాయాది యగుట 

నుత్సరముతో నిట్లు చెప్పుచున్నావా ? 
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దేవదత్తుడు. రాము ! రామ ! వానియెడ నాకేమి 

మత్సరము? నా వెదతండి పు తుండగుట వానిని నేను (బేమిం 

చుచున్నాను; దుర్మత (పబోధకుండగుట వాని మరణమున 
కాశించుచున్నాను. వానియందలి. పఫేముకం కె లోకులయందలి 

(వెమయె నా కధిక మగుట నాకది విధిగా గన్పట్టుచున్నది. 

అజాతశ(ముండు.---చంపుట పాపముగడా 7? 

దేవదత్తుండు---మహోప కారము చేయుటలో నొక 

యల్పావకారము చేయుట దోవ మెట్లగును ? లోకులు [కతు 

వర్థితులై, మత భంసులై , సత్యదూరుై పాడయిపోనవను 

చున్నారుగడా. ఆ పాజఒము రాజునగ గదా చుట్టికొనును. ఆ 

పాపము ముంద నిది యేమి సాపము? వధ లేని తావు (పపంచ 

మున నున్న డా? ఆకాశమున, భూమిని, జలమున,నధయున్న ది. 

ర కసి కము కాని యణువే యీ (పపంచమున లేదు. నివు 

నీత తెల్సిగి ర మున నుండినతటి నీ తెల్లి శేమూ దేవి నీ తెండి రక్త 

తు బానము చేసిన సంగతి నీవు ళ్ళ స నా వెళ్చిరాజా ! | 

ఏల నీ కింత జంకు ? ధర్మాసంస్థావనము నధవై నాధారపడి 

యుండును. చక్కగా నాలోచింపుము. 

ఈ జాతళ[తుండు--.(ఆలోచించిి) అట్లయిన మన్ న 

యుపాయమున. దెగటార్చ నగును? 

దేవదత్తుడు మనకు విధేయులయిన యంగుళీ 

మాలుండు, ఇల్వలుండు, నను చోరనాయకు లున్నారుగదా. 

వమునము వారిని (బోత్సహించి చెప్పిన, వా రా పనినంత యు. 

జక్క_బెట్టుదురు. 
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(పతీవోరుండు.- (ప్రవేశించి) జేవా ! చేవర పరి 

ఇారకుండు మధుకరఠుండు వచ్చియున్నా.డు. 

అజాతశ[తుడు_లోనికి రానిముి. (పృతీహారు(డు 

నిష్కమించును.) కపిలవ స్తు పురమునందు గూఢనుగ సంచ 

రించి యందలి సంగతులను దెలిసికొనిరా మనము పంపిన 

యాంతంంగిక గూఢచారి మధుక రుడు. 

మధుకరు(డు __-((పవేశించి) చేవగకు జయమాసంగాక! 

అజాతశ| తుడునీవ్రు తెలిసికొనివచ్చిన విశేషము 

లేమి చెప్పుము. 

మధుకి రుడు శుదోదనమహాోరాజు బుద్దుని (నమణ 

సంఘముతోంగూడం గవిలవన్తు పుగమునకు రమ్శునికోరుట కై 

బుద్దుని బాల్యమ్మితుండై న యుదయను డనువానిని నిటకుం 

బంపియున్నాండు. బుధుడు తండి యాహ్వోన మ-ంగ్గీకరించి 

నా(ు. నేంటికి నాల్లవ దినముననే యతే(డు (శమణ సంఘము 

తో (బయాణము చేయనున్నాడు. శిమ్య లగాక తాను సహో 

తము కాలినడకనే (పయాణమగును. 
దేవదత్తుడు... మంచి సమయ  మాసన్న మైనది. 

మి(తెమా ! మన మనుకొన్న విషయము సత్వరమ కార్య 

గతికి. చేవలసియున్న ది. 

అజాతథ([తుండు_మధుక రా ! నీవు సత్వరము వోయి 

చోరనాయకులై న యంగుళీమాలునితోడను, వాని సహ 

చరుండై న యిల్వలునితోడను, నామాటగా నిట్లు చెప్పుము 

“మిరు మాకొక పరమ రహస్యమగు ఘనకార్యము చేయ 

వలసియున్నది. వెంటనే రావలయు నని, 
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జేవదత్తుడు-_ వారిని చేసు రా(తికే యెట్లయినను 

నిటకు. చేవలయు. 

మధుకరుండు---చి_త్తము. (నిహ్కమించును. ) 

అజాతశ తుండు _ దేవదత్త ! ఇల్వ లాంగుళీమాలు 

దేమి సామాన్యులుగారు, మన నియమించు కార్యమును దప్పక 

నెజువేర్పంగలరు. 

(పతీహారుడు ((పవేశించి) రాజమాత శ్నేమాచేవి 
యన్లుగారు చేవరవారిని రా వేండుచున్నారు. 

"త మి[తమా ! తండిని జెజువిడిపింప వలె 

నని మో తల్లీ నిన్ను కాజవ: చ్చును, కాని, పట్టు వదలకుము. ఇప్పు 

డతనిం గారా విము క్తుని జేసినచో మన(పయత్నము లన్నియు 

మంటం గలయును, పరాకు. 

అజాతశ(త్రుుడు._ నేను దాని కొప్పుకొనను లే, 

(నిష్క9మించును.) 

దేవదత్తుడు. నే నానాండు (పతిజ్హ చేసినదాదిగా 

బుద్ధుని కగుచేయుచునే యున్నాను. గృ ధి కూటగిరియందలి 

యేక సెలయూటలో వాండు తన కాహాోయాంజరనుల నుడికి 

రొనుచుండంగా, వానిపై, బెద్దశిలను గూడ -వేనితిని. కాని 

వాండు దానిని దవ్పించుకో ' నెను. ఈచోరుల చేతితో వాని 

మరణముండ, వాండిప్పుడే యెట్లు చచ్చును ? 

ఓరీ ! బుబా ! దుష్టమత (పాపకా ! అపరిశుదా ! 
థి లు ధ్ 

నిన్ను. (బపంచమున మన నిత్తునా + 

. (నిష్క్రమించుచున్నాండు.) 
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రంగము. కి. ఉరుబిల్వారణ్యము. | 

(అంగుళీమాలు(డు నమిోప మందలి చెన్లెక్కి_ బుద్దుని 

రాకను జూచుచుండును, ఇల్వలుండు చెట్టుకింద నుండును.) 

అంగులీమాలుండు___ (పరికించి మూచుచు దిగ్గజిగా) 

ఇల్వలా ! ఈ సన్నా పనుల గుం వెంత వెద్దది ! నన్నా పనులు 

చెదలవలె ఛారులుది3 నడ తెంచుచున్నారు; రెండు పణునుల 

దూరమున నున్నారు. వా రిక్క_డికి రాయగానే మన 'మెలుంగుల 

మె వారివి 6 బడి వారిని నాశము చేయవ లెను. 
టు మూ! 

ఇల్వలుండు  (బిగ్గణగ నవ్వుచు) పిచ్చివాండ! ఆగుంపు 

జోలి మనకేలఐ? బుదు.డెక్కడ నున్నాండో em 
థి 

అంగుళీమాలుండు---(బిగ్గణగ) గుంపు బవాుదూర 

మున నుండుటచే వ్యక్తులను గుర్తించుట సాధ్యముగాదు. 

ఇలర్టలు.డు-_ అట్లయిన దిగు ముజ వాతము, 

అంగుళీమాలు డు ( చెట్టు దగ్గి ఇల్పలా ' నీ వంతు 

పనిచేయుటకు సిద్ధపడ్ యున్నావుగ దా 

ఇల్వలుండు--- అంగుళీమాలా ! అజాతశతు మహో 

రాజును, దవడ త్త కో (పభుండును, నున నతో. జెప్పినప్పటినుండి, 

బుద్ధుని రుచ్యములగు ద క్ మాంనములను మెక్క_ వలెనని 

een దినములుగా నల్పాహారముచే గ గ_గొనుచున్నాను, 

కాని, నా యాశ లి యేకిలో చచ్చినది. 

అంగుళీనాలు(డు_నాకును మన స్పాక్క_తీరున 

నున్నది. (తన మెడలోని యంగుళీమాలను జూపుచు) ఇల్వలా! 
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ఈమాలను జూడు. దీనిలో నెన్ని యంగుళము లున్న వౌ 
యెజుంగునువా P 

ఇల్యలుడునూ ఆజాజణు లున్నవి. 

అంగులినూలు.డు-__ఈ యంగుళు లన్నియు నన కర 

వాలముచే శిరఃక ర్లనముగావించిన [పముఖజనులవిమా(త మే. 

ఇటి దట్లనగు నాకు, ఈ బుద్దుని శిరఃక ర్తనము తిలవెట్టినదె 
ల లు ఢి యాతు లు 

మొదలు, నా మనస్సులో. 'జెయి వెట్టి కలంచిన ట్లున్నది. 

ఇంకొకసారి సారాతి త్తి నోటికెత్తుము. ఇల్వలు:డు 

ఆఅంగుళీమాలు.డు--- ఇంపలో మూఃడునారు లామెను; 

మను గలుగదు. మను గలిగినం గాని, నాచేతి కతి పని 
— ఎని ఆలి 

చేయదు. తి తిలోని నుద్వము వగిన రకొలందని నా జె ర్య 
ఎని a ౧ త 

సారము తెగ్గుచున్నది. కాని ఈ సారి చూతిము; నీన్రను గొం 

ము 1 తాగుము; నేనును (చా7దను. (తన నడుమున (వేలు 

చుండు సాకా తి త్రిఏ నొటి కెత్తి [తానును 
ఎవ 

ఇల్వలుడు (తన నడుమున (వేలు సారాతి త్తిని 

నోటికి తి కొంచెము రుచిచూచి సారా గాటు” నే యున్నది. 

అంగుళీనూలుడు_ కాని, యేమి (పయోజనము? 

-కాదంబరికి మనమిో.ద దయ దప్పినది. ఇల్వలా ! నీతి త్తిని 

గూాడా( దము. కవి: సీ యీంతే చెట్టు (కింద బెట్టి రై 

చేయుదము. (ఇల్వలుండును, అంగుళీ మాలుంయను డను 

సాఠాయి తిత్తులను నీంతె చెట్టు మొదట నుంతురు.) 
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(దండక ము) 

'ీ/ మన్మవో శ్ర కి కాదంబరీ! నిన్ను చ సో[త్రముం జేయగా చెంత 

వాడా? భవద్దీ స్త సారంబు వాతో ్మ-) డమందుం (బవేశింప ధెర్యంబు: 

గర్లించు, శార్యంబు బోషించు, (కార్యంబు. గీలించు, (క్రోధాన్ని 

మండించు భోగేచ్ళహెచ్చించు, మాంద్యంబు6 దగ్గించు, దుఃఖంబు. బో 

కారు, నానందముంగూర్చు, (బవహ్మాంబు( జేకార్సు; శారీర సామస్థ్య 

థి 

నైశిత్యముక్ సృద్ధిపొందించ్చు కాంబ్రియీ కాదె చోరుల్, నివాంతెల్ , 

శింంతుల్, విటుల, జారీణుల్, సెరిణుల్ , ధీమణుల్, జూదరుల్ , 

వేంటటరుల్, పోటరుల్, నితృము నిన్ను సేవింతు. నీశ_ి కాళమ్మ, 

మారమ్మ, చండమ్మ, యూరమ్మ, ద్బుమ్మ మువైన్నైన యీ మమ్మ లందు 

మెచ్చించ్యు కొంచెంబు కొంచెంబుగా న్చీకరంపంగ చెంతేయుక బుస 

(బతిస్టంచి, లోకంబు వాగల్ నినుం బూజగావింత్రు, కావంబచీ ! నీవు 

కారుణ్యద్భృృృక. నన-౦గాంచి, నా యు "మౌాంగం బధా ంచి, వ కంబు 

రంజించి, నా నుంకరాక్మం గడుంబేమ జోకొట్ట్య, యుయ్యాల లూవీంచి, 

ని_డాణముం బేసి యం౫%౦బు లంటె్బై నీసారముం దింవీ, నీ శ లో నింపీ, 

యికా.ర్యభారంబు నే నిర్వహీింపం౫ 6 జేయం౫డే వాదమా మవ్యమా! 

నిన్ని దే (మొక్కి_దల్ _మొక్కెవక్ (మొక్కెద౯. 

(ఇద్దణు దండ [(పణామములు గావిమురు.) 

ఇ-స్వలుండు-- అంగుళ౪మాలా ! నాకు. దిరుగలడ 

కుండ నా వొట్టనింత వే:డకొంచును. 

(దండకము 

ర్డీ పాట్ల | నీతి త్తిలో లెక్కుకుల మిక్కు_టంచెన వీనుంగులం బెట్టి 

నిన్షోరిగాం జేయ నీలోని పుర్వుల్ గడు న్వింత గా వాని నిశ్శేషయుంజేయ్యు ణి 

నీ శక్తి యగ్యద్భ్భుతం బయ్యు నిసేల యీ బోడనుక్ _మైింగయగా జంకు 
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చున్నావు? నీకేమి సన్నా్యానులన్ మెక్కు టల్ (గొ త్తయా + రాజాలం 

“ సడ్చుటల్ (గొ శ్రయా? ట్రీల భకీంచుటల్ (గొత్తయా ? (కొత్త యిం 
'బెన్దెయున్. లేచె. అట్టుండీియు న్నీవు వెన్నాడలా నేల? నీ చిచ్చు 

“హచ్చింపంలగా చెం-చి మూన్నాళ్ల. గొద్ది యాహారే న్వీకరింతుంగదే 

పొట్ట! ఇంత య్యు నీవేళ నీ మాంద్యముం బొందయగా నేల? ఓకు&్నీ! 

యవ్ష్నీణ రూక్షృత్వముం బూని యో క్షతియాతు ద మాంసంబు భక్షీంచి, 

ర క్షంబునుక్ జూ, నా దీక్న సంపూ 0 గావించి నా కీర్తి సంశీ ఇతం 

చెందకుండంగ రవ్మీంపవే నిన్ను Es _మొక్కె_దక్ (మొక్కెాదక 

_మొక్కి_ద౯.. 

(తన పొట్టకు నమస్క-రించును.) 
లు 

అంగుళిమాలుయను == (సారాయి నీతులను ౫ క్ "ని 
— a 

ఇప్పుడు మరల. (దాగుద మెట్లుండునో. (ఇల్యలునికి వాని 

ఇఇల్బలు (డు ముందుపని నావలసి యున్నది. సారా 

యితోడనే పొట్ల నించుకొన్న నెట్లు ? నీవు (తాగుము, 
6 ౧M 

అంగుళీమాలుడుఆ(క లీ హెచ్చించును లే; కొం 

ఇల్యలు(డు. (కొంచెము (తాగ) (తాగిన రొలందిని 

పాలు (తాగినట్టయి నొ కాంకలి తగ్గుచున్నది. 
(గా ౧ 

అంగుళీమాలు(డు_ సారాయికి సారా గుణమే పోయి 

నది, 

| ఇల్బలు(డు.._ అంత యు. చారువరా రగుచున్నది es 

క సన్నా వ్ట్సుల గుం వెంత దగ్గజ వచ్చినదో. 
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జేండా ! గవికాటి కేల పోతారు ? అట్లా గవుల్లోనే పులులుం 

టాయి; పులులకంజు సెడ్డోళ్లు దొంగ లుంటారు. 

బుద్ధుడు. (ఇంచుక దూరమునుండియి గవిలో మను 

మ్య లుండుట చూచి, తనలో) ఓపీ ! ఈ దొంగ లించే 

యున్నారు ! (అని (పక్క_కుయ దిరిగి గవి! పక్కగా దూరముగా 

జెట్ట(క్రిందికిం బోయి, (పకాశముగా) mre డిందు 

న్నను భయములేదు. (శ్రమణు లందణు వచ్చునణి కిందే 

యుందము. (కూర్చు-డును.) 

| శారిప్కుతుండును, హారిజాముండును, తు గా 

ర్చున్న చోటికి నడతుగు.) 

శారెపు తుడు (హరిజాతునిశో) అంసళీమాలు 

డంత (కూడా లి 

వహరిజాతుండు.-.- అడుగుతా నా నామా |! వాళ్ల గుంపు 

లో నరాజాగరుమం దున్నారు. వాళ్లలో ఇలా(లూాం డె నవా 

డుండాడు సామ; వా(డు మనిసి రగతా న్న క్షు జాతిని జుల్డ 

తాడు, మాంసాన్ని తింటాడు. ఒక ల్లి ద్తజు సిక్కి తె వాళ్ళే 

నాడే సంపీ రగతం తాగుతాడు. జనంసెనా వుంటే, వాళ్లను 

తప్పుదోవ ప పట్టించి, యా కొండ వై యాడనో వుంజేవాళ్ల ) గవి 

లోకి వాళ్ల శ్ల నీద్సుకో పోతారు. యారూ దోవలో సికా(_క పోతే 

శేయిలో 'పూళ్లవె పడతారు. జీవాల్ సిక్కిలే జీవాల్నీ, 

మనిసిల్ నిక్కి లే ; మనిసిల్ నే లేపుకోపోతారు సామా ! బలే 

దొంగ లుండారు సామి యీళ్లు, (హరిజాతుండును, రిపు 

(తుండును బజుద్దునికడకు వచ్చి, గుహకు వీంపుచేసి కరూర్చుండు 

దురు. అంగుళీమాలుండును, ఇల్వలుంజును గుహాముఖమునకు 
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జరిగివచ్చి, వారి మాటలు వినుచు, మసలు దువ్వుచు! బండ్లు 

కొొబుకుదురు.) 

శారిపు( తుండు 

ఫలము ననుభవింపవలసిన దే కడా. 
హెరిజాతుయు... ఎమో సొమో! నే న్సేదోడ్ణి, బిడ్డ 

లోణ్లి. ఇంతమంది సన్నాసులు దొడ్షోళ్లు వోతావుండి యూ 

యడవిలో దోవ సూవేడాన్కి మావూరి వెద్ద పొమ్మంశే 

మేమ్ నల్లు రన్నదము్శక్షు వచ్చిండాం సామి! 

హారిజాతా ! దిగులుపడ నేల? కర 

శారిపు(మేండు_ వెన్న గుంపుతో నచ్చువారు నీ సో 

దరు తేనా P 

హారిజూతుడు.._ దె సామా ! వాళ్లు నాయన్నలు. 

ఈ దొంగల వెద్ద యంగుళీమాలూ (డు సింబం వంటోండు 

నామా ! ఇలువాలటూ!6డు పులాంటో(డు సామి ! 

భు ర పరిపక్వ మైనప్పుడు సింహా మే గాత 

యగును, పులియ పిల్ని యగును. 

(ఈ మాటలు వినుచున్న దొంగలు పటపట పండ్ల 
గాబుకుదురు. 

శారిపుతుడు-_తేమ. దివ్వ బోధామృతము వా 

రాస్వాదింప నబ్బె నేని, తమరు సెలవిచ్చినట్లు జరుగుట శెక్టో 

సందేహమును నుండదు. 

హరిజాతుడు_దనం దోపిడీ సేయడం, సంపడం, 

రగతం తోగడం, నూాంసం తినడం, ఇవే వాళ్ళికి. గావల్సింది. 

మిరు సెప్పే బుద్దిమాట వాల్లింటా రేం సామా + 

8 
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(చొంగలు కత్తులు దూయుదురు.) 

టు ఉంానారునా మనుష్యులే గదా ౧ మనకువలె 

వారికిని గమ్నేలుం జెనవ్రులు నున్నవిగ దా ణి 

పహాోరిజాతుండు __ఉండాయి. 

(ఇల్వలుడు ముందంజ వేయ(బో(గా నంగుళీమా 

లుండు వలదని సెల సేయుచున్నా(డు.) 

బుద్దుడు... కను _లెప్పుడును బీకటినే యభిలవి.౦ 

పవ; చెవు లెప్పుడును దిట్లనే విసంగోరవు. వారికి హృదయ 

మున్నది గదా? మన స్పున్నది గదా? 
హరిజాతుండు.___ఉండాయి సామి ! అవన్నీ యారు 

లేదంటారు ? అండఅూ పుట్టిండేటశ్లే వాళ్లూ పుట్టిండారు. 

నా నింకా నూలోతిసామి" ! అ మంచి 

బాపనకులం. క డంకేనో రాచకులం సామి ! 

శారిపు(తుండు_అట్టుసా P అట్టివా శెట్టి యసాధువృ త్రికి 

దిగినారు ! 

(దొంగలు గవిముంగల కించుక వచ్చి పటపట పండ్లు 

రొొఅుకుదురు.) 

సవ త వ నుని ముఖ్యచిహ్నాము వాని కర్మ 

గాని, వాని జాలిగాదు, 

హరిజాతు(డు._ వాళ్ల కేం వెండి ల్లే వెండాముల్లే, 

ఆడోళ్ళు సిక్కి తే యీ'డ్ఫుకో పోతారు ; తమకాడ వుండే 

సొమ్ముల్తో దనంతో వాళ్లని నింపారు. వాళ్ల కాడ దనం 

సెనా వుండాది నామా ! 



వష్ణాంకము = రంగము తి, 115 

బుద్ధుడు వారి కడకంకు నీ కడనే ధన మధికముగా 

నున్నది, (వారిజాతు( డాకుల పాటుతో. జూ-చచును.) వారే 

నీ కంచు బేడవారు. వలన నీయందు దయయున్నది. ఈ 

దయాధనము నందజి కిచ్చి వారిని సంతుష్టి చేయుదువు. ఇది 

యిచ్చువానిని, బుచ్చుక్ 'నువానిని నుభయులను ధన్యులం 

వేయును. ఈ దయాధినము తణుగునదిగాదు; ఇచ్చుకొలందిని 

వృద్ది నొరదునవ; (అంగుళీమాలుండును, ఇల్వలుండును గవి 

ముంగలకు వచ్చి, లాలా. ౫నఃబడకుండ నిలిచి వినుట 

నభినయించి, పండ్లు కొజుకుచు. గత్తుల ర్ఫుళిపింతురు.) 

హరిజాతుండు---నీవు సెప్పేది నాకి కొంచ కొంచం 

'తెలుస్తాది సామా ! 

బుదుండు__-అంగుళీమాలుండును , నతని యనుచరు. 

డును, నంముంకడిశచోో రు FE జెప్పుదానిని బాగుగా 

(గృహాంస జాలియుందుగు. 

హరిజాతుండు--- సెప్పండి నామూా! నాన యింటాను, 

న స ప చెడు కార్య మొక్క_నారి 

యాచరించిన, దానియందే వానికాస కి మెండయి, యభ్వ్యా 

సవశమున మరల మరల దానినే యాచరెంచుచుండును. కొంత 

కాలమునకు చాని (పభావమునకు వాండు లొంగివోవును. 

హారిజూతుండు-_జొ సామోా ! అది నిజం. నాకు నుట్ల 

తాగ అబ్బీసం అశు అబ్బిండాది సామా |! 

బుద్దుడు (తాగుడు నశ్లు యభ్యాసవశ మున బట్టు 

పడును. (తాగుడునం దొక్క-_శునను మంచిగుణము లేదు; 

పెక్కు. చెడ్డగుణము లున్నవి, ఈ చెడుగుణములు, (తాగు 
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బోతు దా ననుభవించుటయ గాక్క తన పదితరముల సంతతి 

వారికిని సం(కమింపం జేయును. 

వావిజాతుండు.._ తాగే అబ్బేనం నాకు లేదు సామోా! 

బుద్దుడు దుష్టక ర్ముండు తన దుష్కర్మ ఫలించు 

దనుక త బొందును; కాని, వాని దుష్క_ర్మము పరి 

పక్వస్థితికి వచ్చునప్పుడు, దానికై వాడు దుఃఖముం 

బొందును. 

హరిజాతుండు--నుట్ట తాగే అబ్బీనం నాశెట్లా పోతాది 

సామి ? 

బుద్దుండు---చుట్ట _తావుట చెడ్డదని నీ బుద్ది నీకు. 

'దెలుపుచున్నది. అది యెజుంగుటయె నీయందు విశేషము. 

మజి, దాని నేల వదలలేరున్నాండవనుదానిం (చాగుటచే నీకు, 

గలుగు మోదము దానిని విడువవలెనను నాస_క్టికంకు నెక్కు_ 

వగా నీ మనన్సునం దున్నది. నీ మనన్సులో దానిని విడువన లె 

నను దృఢసంకల్పము చేయుము అనయా, ఆ కోక్కెను నీ 

మనస్సు జయించునట్లు చేయుము. అప్పు డలవాటు వదలును. 

మనస్సునందు దక్క, ఆక సంబున౮ాని, సము[దంబునంగాని, 

పర్వత కందరస్థలు లందు6గాని, భూతలంబున మజి యెచ్చో 

టనుగాని, మనుష్యుడు. స్వకృత పాపవిముక్రిని. బొందు 

(పదేశంబు లేదు. 

ce మూసికొని నాను మన 

స్సులో గెట్టి సేసిండాను సామా! ఇ య్యాలనుండీ సుట్ట 

"తాగను, తాగను, తాగను. (అని కన్నులు తెజుచి, తనయొద్ద 
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నుండు చుట్టలు మున్న గువానిని బాట వేసి మొదట బుద్ధునికి 

విదప శారిపుతేనికిని నమస్క_రించును.) 

బుద్ధుడు ని "కాత శజయంబు (పాపించుగాక. (ఆశీ 

ర్వదించును. ) 

శారిపుతుడు-నీవు నీ నునస్సును జెడుకార్యము 

నుండి మరలీంచుకొని, పుణ్యము పరి(గహించు దానినిగాం 

చేసితివి. ధన్యుండవు. (ఆశీర్వదించును) 

బుద్దుడు చుట్ట (తాగుట, వంనయంత చెడు 

"కార్యము గాదు. హింస యధర్మము, పాపమా 

హరిజాతు(ను. లంచ, ఇచ. 

బుదుతు_హీంన. ఒకరున కేవిధమెన బాధను గలి 

గించినను, అది హింస యగును. అనపరాధులను హింసించు 

వాండు చం[దుని దిక్కు మన్ను చల్లువానిన లె దోూని కధ 

పడును. 

(ఇది విన్న యంగుళీమాలు(డును, _ ఇల్వలుండును 

గేకలు వేయుచు. గత్తుల రుళివించుచు బుద్దుని సమిోావింతురు. 

హాదిజాతుండు పాటిపోయి యొక పాదరింటితలో దాంగికొనును. 

శారిపుతుడు లేచి నాలుగడుగులు వెన్క_కుం బోవును. బుద్దుం 

డశ్షై కూర్చుండి తన యుపచదేశమును నిలుపక సాగించును.) 

హింసకు మూలబీజము దయలేమియె. దయయే 

(వేను. తృప్షను నశింపం జేయునది _వేమయె. 

శఇారిప్కుతుండు-... (భయమున) ఓ గురుదేవా! గురు 

చేవా! 
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బుద్ధుండు--(యథారీతిగ) కాను (కోథాదిగాం గల 

యంతరరులను నడంచునది (వేనుయె. నిత్వనుఖము నిచ్చునది 

(పేమయె. సర్వసనుత్వ మిచ్చునది (వేమయె. (వేమయీ న 

అంగుళమాలు: డు ఇప్పుడు నిన్ను. జంచెద నేనుం 

దువు? (కత్తి యెత్తును.) 

శారిపు[ తుండు _-(భయముతో. జేతు లెత్తి) గురు 

చేవా! ఓ గురుదేవా! 

హారిజాతుడు_(పొదరింటిలోనుండి నిక్కి చూ 

చుచు) అయ్యా ! అయ్యా ! సామోా! అయ్యా ! 

బుద్ధుడు. సోదరా ! ఇప్పుడును నిన్ను. ( బేమించు 

చున్నాను. నీవు నన్ను. జంపినను నేను నిన్ను. (బేమింతును. 

అంగుళీమాలుండు-_. (క త్తిదించి శారిపుతునితో) 

ఇతండెవండు ? పిచ్చివాడా యేమి? 

శారిపుతుడు_9ఇతేడు బుదడాచార్యుండు. (వేము 

విషయమైన విచ్చి యతనికి మెండు. నాకును నట్టి విచ్చి కొద్దిగ 

నున్నది. 

ఇల్వలుడు అంగుళీమాలా ! వీండు ష్ 

జంపుము, నజుకుము, 

అంగుళమాలుడు-__ఇల్వలా ' కొంచెము తాళుము. 

బుద్దుడు  (అంగుళీమాలునితో) అయ్యా ! నీవెనో 

యం/గపళీమాలు(డవు ? 
అంగుళీమాలు (డు అవును. నాతో సంబంధము 

చేయుచున్నావా ? 
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బుద్దుడు.మనకు సంబంధ మున్నది. మన మంద 

అము భూజనయ్యితియందు. బుట్టినవారము. కావున, నీవ్ర 

నా సోదరుండవు. నిన్నుంజూడ నాకు జాలి కలుగుమన్నది. 

అంగుళీమాలుడు_ నీవు నా చేతం జావ నున్నావు 

గదా యని నాకును జాలి వేయుచున్నది. (కత్తి యెత్తును.) 

శారిపు తుండు... ఆం 1! ఆం! ఏమి చేయుదును? (పరవ 

వఫత్వమునం గన్నులు మూసికొనును) 

హరిజాతుడు_(అంగుళీమాలు(డు క్తి యెత్తుటను 

గాంచి, రొమ్ము బాందికొని దుఃఖమును భీతిని నభి నయిం 

చుచు) అయ్యో! అయ్యా ! సామా! నా సామిజేండా ! 

బుద్ధుడు (జంక క) నీచేత నేను జచ్చుట నా కానం 

దమె; అంగుళీమాలా ! ఇల్వలా ! ఇదే నా హృదయము. దీనిం 

జీల్చుండు. నన్ను. జంపిన పిదపనై న మా వ్యాదయములందు 

జాలి పొడమిన నను గృతార్ధుడ నగుదును. ఒకవేళ జాలి 

గలుగక పోయినను నన్ను. జంపుటచే మూ కాతసంతో 

పము గలిగిన, అట్లును నేను ధన్యుండను. ఇదే మాకే నా 

యాత్మార్పణము చేయుచున్నాను. (తన యెద చూపును.) 

అంగుళీమాలు(డు(ఇల్యలునితో) నే నెందజనో 

మానన్రలను జూచి యున్నాను గాని, యిట్టి లోక విపరీతమైన 

వదయము గల మానవుని జూచి యెజుంగను. తన (పాణ 

ముల నర్పించుటయం దెంత త్యాగమును జూపుచున్నా. డీ 

మహానుభావు(డు ! ఎంత యానందమగ్ను. డగుచున్నాం డీ 

జినుడు ![, హాహా! మన మెంత పాపులము !! (బుద్ధుని 

మొగము వంక6 జూచుచు. 'జేతనున్న కత్తిని జాతి వీడుచును ") 
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ఇల్వలుండు---(తేన కత్తిని నేలమిో(ద వైచి) ఏమిది ! 

మన సెట్లో యగుచున్నది ! 

శారిపుతుడు(త నలో) ఆహో ! సంభాషణ మ్మాత 

ముచేత నే యొట్టివారి నైనను సాధువుల జేయు నీ మహో 

తుని (వేమ (పనరణై కళ క్షి నేముందును ! 

బుదుడు... సోదరులారా ! మో హృదయము లంకను 

వ(జకాఠిన్యము వహించి యుండలేదు. (పేమరన మందందు. 

జింది యుండుటచే నవి మృదువులై యే యున్నవి. 

ఏక పదార్థ్యమగు జలము, సము[దముగను, సెలయీటు 

గను, తరంగములుగను, బుద్బుదములుగ ను, నీక రములు 

గను, ఆవిరిగను, వర్ష ముగను, మెఘములుగను, రూపందు 

నట్టు, (వేమయే మై(తిగను, సత్యా(గహముగను, అనురాగ 

ముగను, మోహముగను, వాత్సల్యముగను, త్యాగముగను, 

ఆనందముగను, భో క్షిగను బరిణమించును. మోయందలి 

(పేమ మిప్పుడు భా కిరాప మును బొందియున్నది. 

అంగళభీమాలు(డు, ఇల్యలుడు._ మహాత్మా ! మేమం 

ధులము. తారకమాగ్లమును జూపి మనుష్య లస పుము. (అని 

వారు తమ చేతులణో (డమ కన్నులు మూసీ మ్ బుడ్గుని 

పాదములమిోా6దఈ బడుదురు. అద చూచిన తాల ఇ 

పొదరింటిని వదలి, విన్నగ ఏిరుండుతొనునకు వచ్చును ) 

ఆ తానా. మా హృద జయనులండలి 

(పేను వ యారివోలేదు. అది వెలుణగుచునే యున్నది. 

శాని నుందముగ వెలుఇపచున్నది. దానిని స్వేవాముచే 

బోవించి [(పజ్వలింపం జేయు(డు. అదియే మోకు దారక 
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మార్గమును జూపును. (వారి తలలవె జేతులు సాచి) మారు 

పవితు శతైతిరి. (వారిని లేవనెత్తి) నేను నుడువుచుండిన 

యహింసా (పేమ మహాత @ ములను మొదటినుండియు 

మోరు విన్నారు గదా. 

అంగుళీమాలుండు, ఇల్వలుడు =. (ఆశ్చర్యముతో 

నొండొరుల మొగము చూాచికొనుచు) విన్నాము జీవా |! 

విన్నాము. 

బుద్దుండు---హింస వదలు(డు. (సేమామృత మును 

మో హృదయ శంఖముల నింపుండు. నిరర్ణళ హృదయ శం 

ఖము నుండి వెలువడు (పేమామృతమే పునీత మగుట, 

అది చల్లిన [పచేశములెల్ల. బవ్మితవంతము లగును. అదియే 

హింసను మాని చి త శాం 

అంగుళీమాలు(డు, ఇల్వలుండు-_-మహాో (పసాదము. 

అంగుళీమాలు (డు (చేతులు జోడించి) మవోత్ము 

లారా! నావాగ్తన మొక్క-టి యున్నది. ఆ కొండయందు 

మా నివేశ మున్నది. అక్కడికి. దాము సపరివారముగా 

విజయంచేసి, మా యొసంగెడి యాతిథేయార్చనలం గై కొని, 

మా కందజకు బోథామృతేము వోసి, మణి (పయాణము 

సాగింతురు గాక. 

ఇల్వలుడు దేవర వారి సెలవై న (శమణ పరివార 

మున "కెదురుగా. జని, వారల నక్క_డికే తోడి తెత్తును, 
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బుద్దుడు.._.అశ్లై చేయుము. (హరిజాతునితో) 

అయ్యా ! నీవు భయపడవలదు. నీ వితని వెంబడి చని వెనుక 

వచ్చు (శే మణబృందముం ౫లిసికొని, అందుండు శాండ్ 

న్యుండు, ఆనందుండు, మొగ్గలానుండు, ననువారితో నామా 

టగా నిట్లు చెప్పుము: “అంగుళీమాలు,డు తన నివేశమున 

నున కతిధిసత్య్కా.ర మిచ్చును గావున, నందజు నక్కాడశే 

రావలయు' నని, 

హరిజాతుండు, ఇల్వలుండు---చి త్తము. (నిష్కమిం 

తుర్రు 

అంగుళీిమాలుండు.__.ఇటు, ఇ్షబు. (అంగుళమాలుని 

వెంట బుద్ధుండు, 'శారిపుత్రు(డు 'వేబుదారిని నిష్క్రమింతురు.) 



గాతమ బుద్ధుండు. 

న సనమూాంకము. 
అలానే 

రంగము 1. కపిలవస్తు పురము. నురను యను 

( పానాదపు జం[దళాల. 

(యశోధరయు నామె చెలిక కై యగు చం్యద్రికయు. 

గూర్చుండి బుద్ధుని రాకను నిరీకీంచుచుందురు.) 

యతశోధర___చెవీ ! చం(దికా ! న్య(గోధవన మిప్పు 

జఉంత రమణీ నయముగ నున్న చే ! చెట్ల శిఖరంబుల నుండ శిఖ 

రంబులకు.6 'బొంంకు పువు(ందీ గలు సహాజ తోరణము లై 

యుండగ ౫లువడముల తోడను, [కముక రంభా_స్తంభ 

పూర్ణకుంభముల తోడను, పటకుటీరముల తోడను, జన 

సమూహముల తోడను, అది యలంకృతెమై, సహాజ సౌంద 

రము గల కాంతకు సాముులు ' వెట్టినట్లు సాంపునం బెంపు 

వహించుచున్న ది. 

చందిక___ఆ ముందటి ఛాగమందఠలీ హరి_దావర్షము 

సల పటకుటీరమె బుద్ధ్యపభుని "కేర్పజుపం బడినది. దాని 

చుటును నుండు వారితవరము లవి యెదును, ఆతని ముఖ్య 
లు లం 6... 

శిష్యులకును, తక్కినప్ తెల్లవన్నియు( దదితర (శే మణులకును 

నేర్పతుప( బడినవి. 
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యళోధర___ఆ వంపు దిరిగిన బాటల కిరుగడల వరు 

సలు దీర్చి, అంత న్లులుగా రచింపబడిన యా వీఠములవై . 

గూర్చున్న యా వీల లెవరు P 

చం(దిక___ వారు శాక్యాది రాజవంశేజు లగు బౌలి కా 

బాలురు. బుద్మపభుండు తన విడిదికి. జనుచో, ఆతనివై సేసలు 

చల్లీ నున్వాగల మిచ్చుటకు నియమింప. బడినవారు. 

యశోధర _- ఏమి యా దృశ్య రమణేయత '! 

ఉ. అంబర చుంబనంబున నిరంతర ముండెడి యింద చాప మే 

యంబర వీధి డిగ్రి వసుభామల రమ్య తేలంబు పెన జి 

(తంబుగ (వాళెనో యనంగ రత్న విభూవణ నూత్న చిత) వ 

రాంబరధారులీ యవన సాత జ బృందము చూడ నింపగక్ 

ఆం! ఎందటు జానపదులు వచ్చి, బాట కిరు గడల 

మూంగియున్నారు ! ఆ బాట మధ్య మందలి గుంపు మన పెరు 

లదే గదా +? 

చం(దక___అందు మో మామగారగు శుద్దోదన మహో 

రాజుగారు నిజబంభు మి_తామాత్వాది జన సతో బుద 

(పభుని రాకకై. వేచియున్నారు. (ముందువంక ( జూచి అధిగ! 

వై కెగసిన ధరాధూళి వంతి వన్నెలుగాం గనంబడుచున్నది. 

(శమణులు (_శేణులుగట్టి వచ్చువారు. వార లిరువడి వేను 

రున్నార6ట ! 

యశోధం___వారిది వెద్దగుంవే ... మంగళ వాద్యము 

లింకను (మా(గుట లదు. బుద్ధమహాను భావు. డింకను వెన్క 

నుండును, [శమణ శిష్యులు గుంపులు గుంపులుగా ముందు 

వచ్చుచున్నారు. 
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చే. విమల కాహెయధరు లగు [శమణచయము 

లగ గాము "తెల్పు బుద్ధాగమంబు; 

నీందుర పుం గిరణ తతులు ముందు. దోంచి 

జాలనూర్యాగమ మెజింక పజిచునట్లు . 

చండిక ==బుద్ద మహాను భాన్రని దర్శన గారవము కపిల 

వ స్తుపురమునకు( గలుగుట గొప్పభాగ్య మె. 

యశోధర___జేవతలు నా (పార్ధనము లాలించి నన్నను 

(గహించినారు. 

చం దిక-_-నీ నను గహిఏఎపంబడినదాన వనుట ముమ్తా 

ఓికి నిజమె. 

యశోధర___ చెలీ ! మొదట నా హృదయపుటంబున 

దుఃఖాగ్ని యతి త్మీవముగ ముండుచుండెను గదా. 

చం[ దిక ___ అవును. 

యశోధర___అందు నవానమను నుగంధ(దవ్యమును 

వేసితిని. అప్పు డందుండి భ_కీయనెడి పరిమళధూపము వెడ 

లెను. ఆ భూపము (పార్గన లనుగాలితోం ఖై కిబోయి ేవత 

లను సంతృప్తి పఅచినది. ఆంత వారు కృపా చిత్తు తై మను 

నోపభుని హా ! కాదు కాదు---బుద్ధస్వామిని నిటకుం 

బంపినారు. 

చం(దిక 

యగును, 

అట్లయ్యి ఇది యంతయు నీ భాగ్యమే 

యశోధర ___ఎవరిభాగ్యమైన నేమి కాని, ఇప్పుడు నా 

మనఃపుటమున డాంగియున్న దుఃఖాగ్నికణములు నా మోహ 

జనితమగు నిట్టూర్పు గాడ్పుచే బయలు వెడలుచున్నవి. 
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చం(దిక__వానిని శాంత రసముతో. జల్లార్పుము. 

యకోధర---వానిని జల్లార్చుటకే యత్నించుచున్నా 

ను. అంతేకాదు. దురాతోర్యు లు నాకు బుత్విజుం డగుచో 

నాచి త్లేమనెడి యజ్ఞ ఛశాలయందు మోహ మనెడి యజ్ఞ పశు 

వును బలియిచ్చి, చేవతామోద మొనచ్చెదను. కాని, 

చం(దికా ! బుద్ధ స్వామి సా దర్శనభాగ్య మిచ్చి నాచేయు 

యజ మునకు నాచార్యత్వము వహించునా ౫? 

చం(దిక- ఏల నీకిట్టి సంచేవాము ? సకల జీవలోక 

సముద్ధరణ దీమూపరతం[తుం డగు బుద్ధాచార్యుండు నిన్ను 

నుటచునా +? 

యశోధర... మజవండని యే నమ్మ్శుకమున్నది. ఆనాండు 

చెన్నునితోం “గాలాంతరమునం గపిలవన్తు పురమునకు వచ్చి, 

యందబకు దుఃఖనివారక మార్గ ముపచేశించెది నని సంచేశ 

మంపి యుండెను. వెన్ను. డామాట నాతో? జెప్పి మేడేండ్ల 

యినను, అతడు మరణించి "రెం డెండ్లయినను, ఆతని పలు 

కులు నామనన్సులో శబ్దించుట, నిప్పుడు పలికినట్లు తోంది. 

చంద్రిక చెన్నుడు మరణించిన సంగతి బుద్ధస్వా 

మికి. దెలియ చేమా. స 

యశోధర---అతని కాహ్యాన శ్రీముఖమును గొని 

పోయిన యుదయనుండు ఆ సంగతి యాతనితో. జెప్పలేదని 

నాతో నుడివెను. 

చం[దిక--_-అట్లయిన నిం కెవ్య రీ వార్హయా మహాను 

భావునితోం జెప్పువారు ? ఇక మింద నాతడే యడిగి 

'తెలిసికొనును. 
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యశోధర._.ఆహో ! చెన్నునివై నాతని కుండినది 

యెంత నిరతిశయమెైన (వేము ! 

(లోపల మంగ ళ వాద్యములు (మూాంగును.) 

యశోధర... (ఆ దిక్కు చూచుచు. దహతహతో) 

అవే ! నుంగశళవాద్యములు ! ! బుద్ధస్వామి శిదురుకో లొెసం 

గు జనసమూహము ఫఘూర్ణి ల్లుచున్నది, Srl వచ్చి 

నట్టున్నది. ఎక్కొ_డ నే యాతు Pp 

చం(దిక..- (పరికించి చూచి, చేతితో. జూపుచు) 

అదిగో ! అదిగో !.. మహానుభావా ! స్వాగతము, నున్వాగ 

ము. ((మొక్కు_ను) 

యకోఢర__(ఆ[తముతో) ఎక్కడనే యొక్కడనే 
యాతడు P 

చండిక (చేతితో జూపుచు) మోతం డిగారి 
((పక్క_ననుండు ఆ యున్నతేకాయుండు, ఆజానుబాహుడు 

కాండ కు బుద్ధసా మి ని 

యశ్ ధర--( పరికించి చూచుచు) కాదు... బాను ... 

కాదు ...ఏమా ...ఆ మహానుభావుని సృహస్థాశ్రమ మప్పటి 

తరుణ ఈ? oe ro నొ స్ట్బెరీదర్పణంబున 

వెలయు చుండుట చేత, నా మనస్పాతని సన్నా వసి రూపమును 

నింత దూరమునుండి గుర్తింప బేకున్నది 

చం దిక-__-(స్మితము సల్పుచు) ఇప్పుడీ సన్నా రసి 

రూపమున నుండు బుగ్గస్వామిని జూచినచో, నీ స్మృతి దర్ప 

ణంబున వెలీయుచున్న యా మహాను భావుని “గృహస్తాశమ 

మప్పటి తరుణ మంగళ రనుణీయాకారము” మాసిపోవునని 
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కాబోలు నీ మనస్సు గుర్తింపకున్నది. అట్లయిన నీవేల యా 

బువ్వ మిని సందర్శింప రావ లను ? 

యళోధర-___నన్నా ్యసిరూపముననున్న యా మహాను 
భావుని నింతదూగము నుండి గుర్తింప లేనంటిని. అంతయె. 

నా స్మృతి దర్ప్వణఎబునం దోంచు ఆ మహానుభావుని గృహ 
స్థాాశమ మప్పటితరుణ మంగ ళాక్భృతిక ౦ క, బుద్ధస్వామి 

సన్నా స్రసిరూప మె యెక్కువ యానంద దాయకము. 

చం[దెక ___ఇదియు సరె.తన్ను నెడంబానిపోయిన మనో 

నాథు( డెట్లున్న నేమి, ఆతని పునగ్దర్శన మానందదాయక 

మగుట యు త్తమా౨గనకు సహజమే ... కాని, చెలీ, ఎటు 

గోరి నిన్నొాకటి యడుగుచున్నాను. 

యశోధర-_-(జన( శేణి వంక నిలిపినమూపు మరల్ప 

కయె) అవశ మడుగుము. 

చం దిక -_ చెన్ను (డానా(డు న నాథుడు నన్నా థ్ 

యయ్యె నని వచింపంగా వీ వెంతో పరితపించితివే. నాటి 

యాతని సన్నాాసిరూపమా లేక నేంటి యీతని సన్నా రసి 

రూపమా నీ కెక్కువ దుఃఖజనక ము ? 

ఆ జన్మ శేణికి నృతుపంక్తు లడ్డమైనవిలే, ఇప్పుడు నా 

దిక్కు మొగమె నా(పశ్న కుత్తరము చెప్పుము. 

యశోధర... (చెలదిక్కు._ మొగంబై ) న్నీపశ్న కుత్త 

రము నా మోముననే గాన వచ్చుచున్నది; దానిని నా నోటి 

నుండి కూడ వినంగోరి నీవు నన్ని ట్లడుగుచున్నాను కాంబోలు. 

సరియె చెప్పెదను. ఈ నాం డీతని సన్నా నసీరూపహమును (బత్య 

తముగాం గాంచు నప్పటిక ౦ళ€ు,ు ఆనాడు నా నునఃకల్సిత 
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మైన యాతని సన్నా §సి రూపమును గాంచిన పడే నాశెక్కు_వ 

దుఃఖకరముగా నుండినది. వలన, అప్పుడా రూపము మనఃకల్పి 

తమెనను, త్మీవముగు నచ్చపు మనోవ్యథయందు నన్ను 

ముంచెను. ఇప్పుడీతని దర్శనమువలన నే ననుభవించు దుఃఖ 

మన్ననో, పూర్వ మనుభవించినదాని (పతిబింబము మా(తమే 

యగును. తీ(వమగు నచ్చపు మనోవ్యథను ననుభవించుట 

యందు మాధుర్య ముండదు గదా. 

చం(దిక_ఉండ దుండదు. త్మీవముగు యాతన యుం 

డును, 

యశోధర___ఏలనం గరుణము పుట్టుటకు నక్క_డ నవ 
కాశ మేలేదు. కాని, ఇది మా(తము నిజము: 

తే, స్మృతి (బతిఫలించు తొ ల్పటి వెరలు, పిదప 

గరుణముగ మాటి మధురమై పరంగుచుండు, 

అమృతకరుని _పెంబడ్డ తీ వాంశు ఘృణులు 

చలువగల టెన్నెలగమాలి చనెడి మొడ్సి.. 

చం దిక___అది యంతయు. గాలపునువుని మహివు. 

(లోపల గర తాళధ్వనులు విని, యా దిక్కు చూచి) అడే 

రాజకుమారులును, రాజపు( తికలును, బుద్ధస్వామివై చేసలు 

చల్లీ, సంతోవమునం జప్పటులు గొట్టువారు. 

యశోధర-అందు రాహులు: డుండును గడా] 

చందిక._-నీవే యలంకరించి పంపితివే. 

/ యశోధర---బుద్ధ్యపభుంయ తన జనకు. డని పాపము 

వాం చెజుంగండు, . 
9 % 
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చండిక. తోడి రాకుమారు లెటింగించి యుందురు. 

(మంగళ వాద్యములు వినవచ్చు దిక్కునకు దృ సారించి) 

యశోధరా ! పట మందిరముం (బవేశించు బుడ్డ నామన 

ఇప్పుడై న బాగుగ సందర్శించుకొనుమూ. 

యశోధర... (దృష్టి నిగిడించి చూచి, కన్నుల దడి 

చెట్టుచు) అహో! బుడ్లదేవా! నమస్కారము. (మొక్కును) 

చం(దిక_ మగా మామగారు బంధుమి(తామాత్యు 

లలో బటమందిరములోనికి బుద్గన్వామి వెంట. బోవు 

చున్నారు. (యశోధర కంట నీరు వెట్టుట గనుంగొని) యశో 

ధరా! బుద్ధ దేవుని తరువాతిను నెడతెగక వచ్చుచున్న యీ 

(శవమణవాహానిం గాంచుమా. 

యశోధర-___(కన్నులు తుడిచికొని చూపు నిగిడ్సి 

ఆహ ! సితపట కుటీర సముత్తుంగ తరంగ సముబ్నసితి మై, 

యుప్పాంగు జన సముద్రముం జేరు నఖండ పూజ్య గేమణ 

గంగా(సవాహ మెంత రమణీయముగ నున్నది ! 

(మంగళ వాద్యములు (మా(గును,) 

చండిక... యకోధరా ! బుద్దస్యామి వెంటం జట 

మందిరము లోనికి. బోయినవా రందజు నెలుపలీక్షి వచ్చు 

చున్నారు. 
యశోధర. అదే యందబు గుంపుగూడి నగరుదిక్కు 

గా నురలుచున్నారు. 

చండిక ఇంక మనము మేడ దిగుదము, 

(దిగి పోవుదురు. .) 
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రంగము 2. కవీలవ స్తుపురవీధి. 

(బుద్ధుడు వివూపాతతో బితాొటనము చేయు 

చుండును.) 

బుదుడు (ఒకయింటి గుమ్మము ముంగల నిలిచి 

భవతి బిశూం దేహి. (ఒకి యిల్లాలు లోపలనుండి వచ్చి,బుద్ధు 

నికి బిచ్నము వెట్టును.) 

(చేవదత్తు. డించుక దూరమున | బవేశించును.) 

బుద్గుండు---(యజియొక గుమ్మములోనికిం బొయి) 

భవతి బవిహొం చెహి, 

దేవదత్తుడు. (బిచ్చమెత్తు బుదుని. జూచి తన రాజ 

ఛానియందలి వీధిఏధులనే భివాూటనముచేయు నీ రాజ 

ప్యుతునిం జూడ, నా కన్నులు నటి కింత సఫలత గాంచినవి. 

రాజ్యమునుండి నన్ను బహిపష్కృతుని గావించిన యీశుడ్డోదన 

రాజజంబుకము, బుదుండు బవిచ్చమె_త్తంగాం జూ+డవ లెనని 

నొ మనస్సు కుతూపవాలపశుచున్నది. తేన కునూరు(డు రాజ 

వీధుల చిచ్చమెత్తువా. డనువార్త యా వృద్దజంబుకమున 

కింకను జేరకుండునా ?... అహో |! వృద్దజంబుక మే వచ్చు 

చున్నది. నే నించే యొదిగియుండి చూ చెదను. (అట్లుచేయును. 

శుదోదను(డు (పవేశించును.) 

ప్రుంతు లాల (గుమ్ముములోనుండి వచ్చి, మటణియొక 

యింటి గుమ్మముక డకుం బోయి) భవతి భిహ్ం "దేహీ. 

న్స దను(డు (బుద్ధుని జూచి) అకటకటా ! నా 

కన్నకొడుకు భితుమెత్తుట యీ పాడు కన్నులతో. జూడవలసి 

వచ్చెగదా హో! దైవమా | 
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నీ. ఇసుక చల్శినరాలని సరవిమై రాచ 

"తెరువుల జనులు (కిక్కీజినీ యులియ, 

సౌధాధియాఢ యోషపాశకటాగ విలాస 

పం కలు తోరణ (పభ లనింప, 

(పొంచదలంకృత ఛ|దగజయు పెని 

యంచారియందు' దా నధివసీంప, 

యున రాజు వచ్చునం చుప్పాంగి జనములు 

జయకళ బ్లగరిమ( బుస్సృములు రువ్వ, 

గీ. (పాభవంబున నటు మెరవడిని వెడలు 

ప్యుతుం డిపుడిట్లు విచ్చపుం చాత్ర మూని 

వాడ వాడల దిరియంగ6 జాడవలయా 

ఉర్వి నను (బోలు నిర్భాగ్యు లున్న వాశి ? 

(ఇల్లాలు బిచ్చము వెట్టంగా వీధిలోనికి వచ్చు బుద్దుని 

సమిోపించి) హా! కుమారా ! నీ జనము కట్టకడ కిందున్నకె 

నదా $ నేనెట్లు కనులార జూచి భరింతును ?,.. నీకును, నీ 

భికుక సంఘమునకును, ఆహారసంభారములం చేమి కొదువ 

మైనది ? నీ విట్లు నా కనులముందణి బిచ్చమె_త్తి, న న్నేల 

యవమానిం చెదన్ఫు ని 

బుద్దుడు... భిక్ష మెత్తుట నా వంశాచారము. 

శంద్ధోదను యు ఏమేమి ? ఇది నీ వంశాచారమా P? 

నీవ నుహాథ మంతుని వంశమున జనించితివి. నీ వంశమువా 

"రివ్వరు మును పిట్లు చేయలేదు. 

బుద్ధుండు... అయ్యా ! నే నా మహ మంతుని మాట 
ఇప్పుటలేదు. నా వంశనుగు బుద్ధుల వంశాభారము మాట 
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చెప్పితిని. బుద్ధు లందలు బిచ్చమె త్తి జీవించిన వారె. కావున, 

నాకు విచ్చ మౌత్తుట పధం | అయ్యా ! మారు నగరునకు. 

బొండు. నే నింతలో మిమ్ముల గలసికొనియెద. 

కంద్ధోదనుండు-.అయ్యో ! వమి చేయనగు ! (తలవం 

చికొని దుఃఖముతో బోవును.) 
బుద్ధుండు _--(యజియొక యింటిక డకు6 బోయి) భవతి 

ఛిఠ్ొం డేహీ 

(ముందబికు వచ్చి) ఈ వృద్ధజంబుక 

మునకు మొగమున మసిపూసి నట్లాయె. నాకుం గడుపునిండె. 

ఇంక నీ బుద్దునికి బిచ్చమువెట్టక, వీని నవమానించువా శెవ్వ 

"జీని యుండకుందురా ? 

బుద్ధుడు (ఇల్లాలు విచ్చము వెట్టంగా వేజొక 

యింటికి. బోవుచుండును.) 

దేవదత్తుడు. అదే పిండు భర ద్వాజుని గృహమునకు 

బోవువాండు. భర ద్వాజుండు గడుసువాండు. తన యల్లుండు 

ము నుత హం గలుపుకోంబడినాం డని, వీనికి బుద్దుం డన్నను 

బుద్ధ భిక్షువు లన్నను మిక్కిలి యసహ్యూము. పిండ బుద్ధుని 

నవమనూానింపం జాలీన వాడు 

బుద్దుడు (క్రరటి గుమ్మముకడ నిలిచి) భవాన్ 

భివోం దదాతు. 

భర ద్యాజుడు(గట్టిగ నజచుచుం.. _బవెశించి) 

ఈ బుద్గ భీకువులను జూచిన, నాకు నిలువెల్ల ముండును. ఈ 

భిశువుల రాయిడి చేశమంతటను (బబలినది.. వీరు మండ 

మోయించుకొని చేశమంతటిని ముండమోయించుచున్నారు. 



184 గాతమబుద్దుండు. 

చేవదత్తుడు...(ముందజకు వచ్చి) ఒహో ! నే నను 

కొన్న కే సంభ వించుచున్న ది. 

భర ద్యాజుడు._పఓీ భిషముకా ! నేను కష్టప డి దున్ని, 

విత్తనములు చల్లి, సేద్భముచేసి, ధాన్యము ఉతీతతును, 

నీవును నా వలెనే యేల సేద్యము చేయయగూడదు ? అప్పుడు 

నీ జీనవనమునశకై యొకరిమిా(ద నాధారపడవలసి యుండదు 

గదా. 

చేవదత్తుడు-__ఒప్పుకొంటిని. మంచి (పశ్న వేసెను, 

వీంజేమి బదులు చెప్పునో. (ఒదిగి యుండును.) 

బుదుడు రూాగృహాన్లుడా | ! క్రర్ల కుండా ! నేనును నొక్క. 

విధముగ దున్ని వి త్రనములు చల్లి కేమి చేయువాండ నే. 

భరద్య్యాజుదు--నీవు కృమీవలుండ వెట్లు ? 

బుదుండు-- 

కీ నాదు దేవాము పెద్ద నా గలు, జ్ఞనంబు 

వినయంబు దానికీ మొనలె యగున్యు 

ధర్మంబు వీడియౌను దానికి, (శద్ధయే 

మడక కు6 బూన్న్చిన మంచి యొద్ద, 

ఛై ర్యంబె, యాత్నుండు దనశేల దృఢముగా 

బట్టిన తోరంపుం (బగవాంబ్యు 

జనమనంబు లె శేతచయమ్యు సళ్కార్య నం. 

దోవామే పెనుపెన దోవాదంబు, 

తే. తనరం గృషిసల్సి సద్భక్తి యనెడి విత్త 

నముల నాయి, సత్యమత సస్యమును బెంచి, 

మాయనాంబడు కలుపును దీయయగాంచి 

నిండు నిర్వాణ ఫలము పరిడించువా(డ. 
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భరద్వాజుడు దేవా ! నీవ బుద్ధ భగవాను,డ పే 

యగుదువు. (దండవత్ (ప్రణానుము లాచరించి లేచి) అచా 

ర్య శేఖ రా ! నేను భరద్వాజుండను వి(ప్రుడను, భవదీయ 

వాక్కు_లచే మన్భనకిక్నే(తము దున్నంబడినది. అందు బుద్ధి 

మత వీజములు నాంటి, నన్ను నిర్వాణ ఫలము భుజింష( 

బేయువమూా. స్వాములకు నన్ను నేనె భితగా సిచ్చుకొను 

చున్నాను. 

త యస భరద్వాజూ ! నా వెంటరమ్ము. 

(బుద్దుడు వేట్ొక గుమ్మములోనికింబోన, భర ద్వాజుండు "వెలు 

పల నుండును.) 

-దేవదత్తుండు---(ముందజకు వచ్చి) ఇది మెట్లు పరిణ 

మించినది! వీనితో నేడు మాటలాడువా రందటు వీనినే యను 

సరించి, బుదమతావలంబకు లగుచున్నారు!ఏమి యాశ్చర్యము! 

వీనిని జంపం బోయిన యంగుళీమాలు(డును, ఇల్వలుండును, 

వీనిని జంపకపోవుటయే గాక, మిందు మిక్కిలి, బుద్ధసన్న్యా 

ను లయిరి. ఇది యంతయుంజూచి, నే నెట్లోర్వగలను? నిని దుష్ట 

మతే వ్యా_ప్తీ వి కే నెట్లు సెరణా చేయుదును ? నేనును ఈ బుద్ధ 

ముతములోం వేరి గొడ్డలిలోని కళ్చుయెయుండి, యా బుద్ధ 

మ తారణ్యమును మొదలంట ేదించెదంగాక. ... అడే వీడీ 

దెస వచ్చుచున్నా(డు; వీనిని సమిపిం చెదను. 

(వచ్చుచున్న బుద్దుని సమోాపించి, సాష్టాంగ (పణామము 

చేయును.) దేవా ! అను(గహింపుము; ప్రమ పు: 
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మొగ్గలాను.డు-__ (భిమాప్మాతతోం దూరమున (బవే 

నించి, యాశ్చర్యముతొ) ఏమి ! బుద్ధవిరోధియు, బుద్ధనుత 

బద్ద ద్వేమీయు, నగు చేవదత్తుండు ! 

దేనదత్తుంయ-- (లేచి) నన్ను గుర్తింపః ౫లితిరా? 
pana ~) ఆలి ౧ 

బుద్దుడు (స్యితముతో) గుర్తింసకేమి? నీవు చేవ 
థి ఏ 

దత్తుండవు. త్రుండన్న 
దే: వత్తుండు-.-నన్ను యు సన్నా గాం జేసి, కతా 

స జేయు(డు. 

'మొగ్గలానుడు (సమీపించి) ఏమి వింత యిది! 
అన చాన ౮ థొ కాం పై? 

బుద్దుడు. మొగ్గలానా 1! న భిథూపా(తే నిటు దెమ్టు. 

(గైకొని) ఏ రికువురకు నుపసంపద యిమ్ము. సోదరులారా | 
యా 

మో రీకని వెంటంబొండు. ఉపసంపద నిచ్చును; గైక్'నుండు, 

దేవదత్తుడు, భర ద్వాజుండు-___ అనుగ ంహింపబడితిమి, 

( మొగ్గలానుండు, దేవదత్తుడు, భరద్యాజుండు నొకదిక్కు_పోన, 

బుద్ధుడు వేళొక దిక్కు, పోవును.) 

రంగము తి. కపిలవన్తుపురము. రాచనగరు, 

(బుద్ధుండు, శారిపుతుంండు, శుద్ధోదను(డు, మంతి, 

గాతమి, చం౯్రక, నముచితరీతి గూర్చుండి యుందురు.) 

శుద్ధోదనుండు--- నా సోదర పుత్రుండగు 'దేవదత్తు డే? 

బుద్ధుండు-- అవును. ఆతండే యుపసంపద గై కొను 

వాడు 

శుస్టోదనుండు---వాని నేను రాజ్య నిర్వాసితుని జేసి 

యుంటిని. వాం జె టీ పురమునం గాలిడం గలిగెను ? 
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బుద్దుడు అత. కన్ని యపరాధములు వేసియుండనీ, 

శాద్ధస న్నా స్టసి యగుటం చేని తమార్చ్ము (డు. మొగ్గలాను(డే 

యతనికి సన్నాసి దీక్ష నొనంగం CT 

శుదోదను(డు- దేవదతుని బుద (శే మణునిగా6 జేర్చు 
= థి 

కొనుటవలన, జు సంఘమునకే యపాయము గలుగునేమొ. 

వ బుదవముతమును, బుదసంఘమనును, 

థరణను A నెట్ట తొందరలు నెన్న (టికి 

మంత్రి స్వామి ! అతండు మరణించి రెం డేండ్డా 

యను. ఆతడు మరణించిన నుబుదినమే కంట-కాక్టముగూడ 

మరణించెను. 

బుద్దుడు శాంలి | భాంతి ! శాంతి ! అతండు తృప్లను 

జయింప( బాలియుండైను. ముందటి జన్మమున నతడు బోధి 

సత్వ్రిపదముం బొందలగల,డు. కంటకాశ (ముది పుణ్య జన్య ము, 

శాంతి ! శాంతీ ! ౨.౨... -వెలుపట నాడుచుండ6గా రాహు 

లుని జూచితిని. (గాతమింజూచ్చి అమ్మా! నందుడె జెక్క_డ ౧ 

గాతమి-_...వాండెటకో పోయియున్నా(డు; ఇంతలో 

వచ్చును. 

బుద్ధుడు. యకోధర యెక్క_డ ? 

పరము పక్షండకో (పక్కగదిలో నున్నది. చంద్రికా! 

తోడ్కొని నావే. (చందిక లోనికి బోయి యశోధరతో 

వచ్చును.) 
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యశోధర (చెజగుతోం గన్నులు పులుముకొనుచు) 
హా! నాథా ! నాథా ! (బుద్ధుని పాదముల బట్టుకొని శ్లోకిం 

చును. అందజు నాశ్చర్యముతోం జూయచుందురు.) 

బుద్ద్గుండు--- ఈ రాజపు(తి యే డేండ్లుగా నన్ను6 జూడ 

కుండుట చే నీమె హృదయ తటాకము శోకరసముతో నివిడీ 

కృత మై యున్నది. ఈ శోకరసము పొరలిపోయినం గాని, 

యీ మెహృదయ తటాకము నిలువదు. 

శారిపుతుు[డు._ ఈమె స్రీబన స్వభావ సహజమైన 

దుఃఖమునకు లో నయినది, 

గాతమితల్లీ ! యకోధరా ! ఈతం డిప్పుడు నీ 

నాథుడు గాక జగన్నాథు(డు గదమ్మ. 

కుద్దోదనుడు_త ల్లీ ! తథాగతుని పాదము లంట 

గూడదు. 'లమ్మా. 

యకోధర._ (మెల్లగ బాడములు విడిచి నిలిచి తనలో) 

హో ! ఈతని కే నెంత దగ్గజనున్నను, ఎంత దూరమున నున్న 

దానను ! (చందిక యళోధరను డోడొంనివచ్చి గాతమికడ 

విడుచును. యశోధర సిగ్గునను శోకమునను దలవంచి నిలు 

చుండును.) 

శుద్ధోదను(డు పాప మిమెదుఃఖము.  (_వేమాతి 

శయమువలనం గలిగినది. _ నీవు సన్న్యాసి వైతివని విన్న 

తోడనే యీమె మనస్సన్నా న్ర్సమును బూని, యాభరణం 

బులి దిగం[దావి, దుకూలంబుల'. బరిత్యజించి, నారచీరలు గట్టి, 

మితాహోరిణియై బుద్ధ పదధ్యానముతో గాలము గడుపు 

చున్నది. 
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బుదుండు--యళశోధర తన యశ్ఫుముక్తామణులచే 

నా కభిపేకము గావించినది. ఈమె కడు. బుణ్యురాలు. ఈమె 

నా పూర్ణ జన్మమున నాకు భార్యయై యుండెను. ఈమెచి త్త 

శుద్ధి, ఈమె వినయము, ఈమె (శన్టాభ కులు, నేను బోధి 

సత్వుండనై యున్నతజి, నాకు మిక్కి లి సనపహాయభూతమ్చులై 

యుండెను. ఈమె గుణము లన్నియు నీమె పూర్వజన్మ నుకృత 

ఫలములు. ఈమె తోక మిప్పు ఉగాధమె సూపట్టినను, ఆ శోక 

మునె యానందముగా మార్చుక్ "నంజాలిన మహత్తరమైన 

న్ు $ మోామె కున్నది. 

శారిపుతుడు_(యశోధరను జూచి) అమ్మా ! నీవు 

క్డు ధను రాలవు. 

యకశోధర__ (తనలో) బుద్ధ ప్రభుని మనస్సునకు నేనింత 

యెక్కిన దాననా! నా పూర్ష్ణజన్మ వృత్తాంత మో మహాను 

భావుని నోటినుండియే నే వినం గాంచితిని. నా జన్మము సార్థక 

గాతమి_బిజ్ఞా ! కూర్చుండుము. (యశోధరయు, 

జి తీయు గూర్చుండుదురు. బుద్దుని జూచి) నాయనా ! నీ వా 

నాండు గృవాపరిత్యాగము చేసి పోయితివే, ఆనాడు మొదలు 

మాకు దుఃఖములు వీండకున్న ది. 

బుద్దుడు (స్మితముతో )మిా దుఃఖముల'. బోంగొట్టు. 

టే నే నిక్కడకు వచ్చుట. 

౫ాతమి__నీ వక్కడనే నిలిచిన మా దుఃఖము లుపళ 

మిల్లును. 
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బుదుడు నేను లోక దుఃఖమును మాన్సవలసి 

యున్నది. నే నించే యుందునేని, యది యెట్లు పాసంగును? 

'మా దుఃఖముల మాన్ని కాని నేను ముందు బోవను లే. 

కుద్ధోదను(డు, గాతపిు= సంతోషము, సంతోవము. 

బు్టుండుమో దుఃఖ కారణమేమి ?P 

శారతమి నీ వలని వియోగము, 

బుద్ధుడు నా వలని వియోగముచేత మోకు దుఃఖ 

"మేల? 

శంద్ధోదనుండు--- నీవు మూవాండ వగుట. 

బుద్గుండు---నేను నా తల్లిదం(డుల వాతులవాండను 
డు ౧M ఎనో 

మం[తి.__అవును. 

బుద్దుడు సొ తల్లిద౫(ద్రులు నశ్లై మణి నలుగురికిం 

బాత్తులవారు గదా ? 

మం(తి____లఅవును. 

బుర్ధుడు_ఆ నలువురు మణీ యెనమం[డకుం బాత్తుల 

వారు గదా! 

మం(తి_ అవును. 

బుద్దుడు ఇళ్లు వైకిం బోగ్యా ఇంతకు బూర్వము 

పుట్టినవా కేందజితో నాకు సంబంధ మున్నదని కు ర్ 

నా Pp 

మం(తీ._.అన్రను, 
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బుద్గుండు---ఇప్పుడు (పపంచమున నుండునట్టియు, 

ముందు. బుట్టల లట్టైయు జనులందలణు'. బూర్వజనుల సంతా 

నము కదా? 

నుంతి___నిస్సం దేహమున. 

బుద్ధుండు--.ఇదివజల్*( బుట్టిన వారితో నాకు సంబంధ 

మున్నదని పహ యొప్పుకొంటిరి ల 

శుద్ధోదను(డు_అన్రును; ఒప్పుకొంటిమి. 

బుదుడు_అట్లగుట చేత, ఇప్పుడు (పపంచముననుండు 

నట్లియు, ముందు బుట్టంగలట్టియు వారితోంగాడ నాకు 

సంబంధ మున్నది “దా? 

శుద్ధోదనుడు._ఉన్న దని యంగీకరింతుము. 

బుద్దుండు_ అట్టి వేళ, నేను మో 'వాండను మాత మె. 

ట్లగుదును ఫ్ 

గాతమి-నీ వందజవాండనవు, నీ వందణజవాండవు. 

బుదుడు... నే నందజవాండడ నగుటచేత, నిరంతర 

మించే కమ నా లమోప లతులుగ నుండు, నా యాల 

యులతోడ నేను గనొంతకుం గొంతమైన నుండవలయునుగ దా? 

ఇగొతమి._-ఉండవలయును. 

బుదుండు.---కావున, నే నిక్క_డనే నిరంతర ముండవల. 

యు ననుకోరిక సమంజసమైనదా Pp 

గాతమి-_ కాదు, కాదు. అజ్ఞానముచే నట్టి కోరిక 

కోరితిమి. 

బుదీడు_నే నందజవాండ నగుటచేతను, అందటు 

“నా వా రగేటచేతను, (బపంచమున నింక బెరవారెవరు P 
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ఇగాత్రవమి, శంద్ధోదనుండు---ఎవ్వరును చేరు. 

బుద్ధుడు. సరి. ఏ కాణుజీవినుండియె (పపంచము 

నందలి జవరాను లన్నియు నుత్పన్నము లైనవని పూ 

తులు చెప్పుదురు. _ారిపు(తౌ | ఈ సంగతి నీకు. చెలియు 

గదా? 

శారిపుతుడు --- ఏకాణుజీవియె నిఖిల జీవరాసుల 

యుత్ప త్రికి( (బాతిపదిక. 

బుదుండు---ల ట్లగుట మన యొక్కొ_క్కరి దేహము 

నకల జీవరాను లది యగును గదా! 

శుదో దనుంణు- అవును. 

చాతపిు- తెలిసినది, తెలిసినది, (పపంచమే యొక్ 

యిల్లని. 

బుదుడు సరె. అజాన జనస్య మైన మో కోరిక వలన- 

బిరా తృష్మవలన మోకు. గలుగున దేమి ? 

శాతమి, శంద్దోదనుండు-- దుఃఖము _ బాధ. 

బుద్ధుతఇ్వ దుఃఖ కారణమైన త్చృస్ట్రను నింప 

'జేయవలనసినడే కడా + 

శుద్లోదను:డు---త ప్పక నశింపంజేయవలసిన దే. 

గాతిమి---లఅట్టి దుఃఖము నశించు నూర్ష మేది? అది 

మాకు బోధింపుము. 

యశోధర-_-(తనలో) అదియె ముఖ్యముగ గా 

వలసినది. 

భుతు ప చెస్సెదను, Ss చచ్చిన వాడు తన 

వెంట ధనము దీసికొని వెళ్లునా ? 
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ము దీసికొని పోవును ? 

బుదుందు.__-వాని వెంట వచ్చున చేమని మా జుం 

గుదురు P 

గాతమి---పుణ్యము, పాపము, అని. 

బుద కరుకు పుణ్యపాపములు వాని కెట్లు గలిగినవి? 

శంద్ధ్*దనుండు---మనో వా క్కాయముల వాడు చేయు 

కరశ్షిములం బట్ట. 

బుద్దుండు--- కావున, మనుమ్యుంఢు తనదని యదార్థ 

ముగం జెప్పుకోం దగిన డేది? 
గాతమి_తన కర్మము. 

శుద్ధి దనుండు 

ములు. 

లేక్క తన కరగ్ణఫలములగు పుణ్యపాప 

బుమూడు..న రె. తన కరగనుబట్టు యు త్త జన్మము 

గలుగును గాన, మనుష్యుడు దాన్నీ! శ నేమి చేయ 

వలయును ? 

శుద్ధోదనుండు---సత్కర్యు చేయవలయును, 

న స తను విక్క_డ నశించునుగాన, ఆ త్తేర 

దనము దేనికి. గలుగునని మో భావన ? 

శుద్ధోదను(డు._ఆత కు. 

బుద్దుయ---అత్మ యెట్టిదని మొ భావము P 

కుద్దోదనుడు-మై తన్యము గలదని, శాశ్వత మైనదని. 

బుద్ధుడు “నను? “నేను అనునది యదియెగదా P 

కంద్ధ్ దనుంు---అవును. 
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బుద్దుండు.-- “వను చైతన్యము గలదిగను, శాశ్వత 

మైనదిగను నుండుపకుమున, దానిపట్ల మమత ముండుటమౌా న 

వునకు స సవాజను గదా +? 

శంద్దోదనుండు---సహజమె. 

బుద్ధుండు--మమత్వమువలన స్వానుఖ తత్పరత, దీని 

వలన. న. విముఖత - పర ద్వేషము పుట్టునుగడా ? 

శుద్దోదనుడు పుకును, 

బుదుడు _--స్వనుఖాన_క్రయు, పర ద్వేషము, గలవానికి 

సుఖ ముండునా ని 

గాతని వానికి నుఖ మెప్పటికి నుండదు, 

ప న పా ౩ఖుముండును. 

బుద్ధుంశు-_ నేను" అను నాత్య్శను జై జై తన్యము గలది 

గను, శాశ్వత మైనదిగను దలంచుటచేతనే గదా దుఃఖము 

గలుగుట ? 

గొతమి-_-అవును. 

శుద్థోదనుండు--- కాని, యాత్మ యిం కెట్టిదగును ? 

బుద్దుండు... కర చరణాద్యవయవసంభటితము చేహము. 

నేతా ది పంచేం( దియములును, మనన్సును, గలిసి దేహమున 

కంకు భిన్నమైన యాత్మమొనది. “నేను, “నేను అనున దీ 

యాత యె. 

శుద్ధి దనుండు--- మరణానంతరమున  ేహమును, 

ఇంది్యయములును, మనస్సును, నుండవు గావున, నీవు చెప్పునట్టి 

యాత్మ యచేతనమైన యశాశ్వత స్వరూప మగును గదా! 
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బుద్ధుండు---నిజముగ ఆత్మ వై తన్యరహీత మగు నొ 

శ్రషత వ స్తువేయగును. ఈ యాత శ్రయీ యహంత త్త వము. 

శుదోదనుండు-__ఆత్మ యచేతనమును నశగరముంను 

నగు వస్తువే నం బునర్హన మ గలుగును ? న్ా 

మం(తి_తేనురు ఫునర్జనణ్ణమున్నదని యిప్పుడే సెల 

విచ్చితిరి గదా, 

గాతమి-..చుంచి (పశ్నము. 

యశోధర-__-(తనలో) వీరి సంభావణ మెంతయు త్తేద 
కరముగా నున్నది! 

బుద్దుంుజ=పు నై ను మున్నది. (పాణములు "జీవా 

మును దొజుంగు సమయమును (పతి జీవునకును దన పూర్వ 
క రాస్తను సాగముగ నేదో యొక దాని మింద మననుపోయి 

తీరును. ఈ కడపటి మనః కర్శమె ముందు జన్మమునకుం 
(బాతిపదిక మె యుండును, 

శుదోధనుండు---పునర్జన్న "లేకుండుంట కేమి చేయ 

వలెను ? 

బుద్ధుండు--_వి_త్తనపుం బప్పుల నడుము నుండు చిన్న 
యంకురము వతె చేహనుందు “నేను, చేను అనెడి యహం 

తత్త్వ ముండును. ఈ యహంత_త్త్వ్వమే మొల కెత్తి వెరుగు 

నది. దీని నశింప చేసిన బునర్జ న్ ముండదు. 

శుద్ధోదను(డు_ దాని నశింపంబేయు సాధన మేదిని 

నుం[తి___అది యను (గహింతురు గాక, 

10 స్ 
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గొతమి.__దానినే మాకు బోధింపుము. 

యశోధర. (తనలో) మనసా! మెలకువ గలిగి 

ఏనుమా. 

బుద్ధుండు---ఆ సాధనమే యష్టాంగ నీలము. సదభి 

(పాయము, సదాలోచనము, సత్సంభాహణము, సత్క_ర్భము, 

సజ్జీవనము, సత్ (ప్రయత్నము, సను నస్క-త, సన్గననము, 

అని యెనిమిది. వీనిలో నాల్లవది యగు సత్కరణ్గమును శూరి 
౧ ౧ బీ 

చెప్పుదును. 

నమం(తి._ అవధానముతో విను చున్నాము. 

బుదుడు (పపంచ మంతయు నొక్క. యిల్లనియు, 

దాని యందలి జనులందజు సోదరు లనియు. దెలిసి కొంటిరి 

గదా ? 

మం[తి-- తెలిసి కొంటిమి. 

బుద్ధుండు---సోదరుల "శీను చేయవలెను ? 

మం(తి_ మేలు చేయ వలెను. 

బుద్ధుడు మె లనంగా నుపకార కర్మము గదా? 

మం(తీి___అవును. 

బుద్ధుండు----క ర్శాములను నాలుగు తరగతులుగా విభ 

జింప వచ్చును: _-- తన నుఖమును బరిత్యజి బెంచి పరుల నుఖాభి 

త, చేయబడు కరములు, తన నుఖమునకు- భంగము 

కారం బరులకు నుఖము గలిగించు కర్మములు, తన 



న _ప్రమాంకము - రంగము శి, 147 

నుఖము నిమి త్తమ పరుల నుఖమున క డ్డు దగులు కరములు, 

తనకు నష్టము గలుగ కున్నను నిర్నిమి త్రము బరులకు 

బాధ గలిగించు క ర్మములుు, అని, 

నుం(తి_చి త్రము, 

బుదుడు... వీనిలోం గడపటివి కెండును బరవీడాకర 

కరములు; పాప దాయకములు. మొదటివి రెండును బరోప 

కారక కర్మములు; పుణ్య (పదములు. అందు మొదటి రకపు 

కర్మలను ఫలా పేతు లేక యాచరించుట చేత, అవాంభావము. 

(కమ (క్రమముగా మయము నందును. అది పూర్ణముగా 

నశించిన తోడనే పునర్జన్మ రాహిత్యము కలుగును, 

శుద్ధోోదనుండు.___ పరోపకార కర్మలు “చేయవలెను 
జేయవలెను' అను వాంఛ దుఃఖ (పదము గాదా? ఆత్మ 

దుఃఖమును నశింప జేయ బోయి, మతి యొక దుఃఖము. 

దెచ్చి పెట్టుకో నేల? 

బుద్దుముజజగ్యే పర బుద్ది గలవానికి, “ఇది నా దుఃఖము: 

ఇది నీ నుఖను' అని తోచును గాని, లోక మంతయు దన 

యిల్ల నియు, లోకమే తా ననియు, తానే లోక మనియు 

దలచు స్యార్పణ పరునకు, నీ “నా యను భావము లేని 

మహా త్యాగికి, నిష్కామ కర్మునకు, అవాంబుద్ధి లేం పూర్ణ 

శుద్గునకు, దుఃఖమే యుండదు. 

మం(త్రి..._అట్టివాని కింక నుఖప్రా_క్తి యెక్కడిది ? 
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బుదుఃడు..._. నిజముగ నుఖమును లేదు. దుఃఖ రాహి 

త్య మే నుఖమన్న ననుకొన షం ఈ దుఃఖ రాహిత్యమే 

నిర్వాణము. 

యతోధర-__(తనలో) ఓ దుఃఖమా ! నన్నింక విడిచి 

పొము. త్యాగమా ! నా కా(శయ మిము. 

గాతమి-_ పుణ్యక రలు చేయుచు జి_త్తమును శుద్ధ 

పజ చెదము. 

కున్ధోదను(డునీ బోధించిన భర్మమునే యను సరిం 

చెదము.. 

మంతి... మేము సంసారులుగ నుండియె బుద్ధమ తా 

వలంబకుల మయె;ందము, 

బుద్ధండు----అశ్లు కా నగును, 

((పవేశముమొగ్గ లాను(డు, చేవదస్తు(డు.) 

దేవదత్తుడు (తనలో) బుద్ధ (శ్రమణుడ నగుట 
వలన నా తొల్తటి చెడుతలఃపు లన్నియు. దొలణగి, నా 

చిత్త మెంత అ యుత మైనది ! (బుద్ధుని జూచి) అహో ! 

బుద్దదేవా ' |! మో యను! గహమున "నేం జరితాద్ధండను. 

(నమస్కరించును.) 

బుద్ధుండు----శాంలి ! శాంతి! 

కుద్దోదను(డు_ (మంత్రితో) వీడు నిజముగ మాతి 

యుండునా గా 

నుం(8....మాజి నక్ష యున్నగి. 
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'దేనదత్తుండు-....(శుద్ధోదనుని జూచి) రాజేం్గదా! 

పూర్వము నేం జేసిన యపరాధములకు బశ్వా తాపము 

నొందు వాడను. తమింప వేడు వాడను. 

కంద్భొ'దను(డు పశ్చాత్తాపము చే బరిశుద్ధుండై న 

బుద్ధ (శమణుని నేను శతుమించు కేమి ? 

దేవదత్తుడు ఇంక నాకు బుద్ధుండే కరణము, బుద్ధ 

ధర్మమే శరణము, బుద్ధ సంఘమే శరణము. 

బుదుడు శాంతి ! శాంతి ! శాంతి! 

(పతీహారుండు.--((పవేశించి మహా (పభూ ! రాజ 

గృహము నుండి యజాతు శతు మహారాజు గారు పంపగా 

వచ్చిన యొక భటుడు స్వాముల వారి కందం జేయుమని 

యీ బాబు నిచ్చెను. 

బుద్దుడు శారిపు తా |! దానిం గైకొని చదువుము. 

శారిపు[తుండు-_-(కై కొని చదువును; 
స్వస్తి. నకలలోక నిఖల దుఃఖ శమనై క దీవో పర 

తం(తులును, రాజన్యా నేక కిరీట న్హగితే దివ్యమణి గణ 

(పభా పిథంగీకృత పూజ్య పాదులును, నై న బుద్ధ భగవాను 

లకుం దమ చరణ సేవకుండు సాష్టాంగ నమస్కార పూర్వ 

కంబుగా6 గావించు కొను విజ్ఞాపన మేవున :._.. 

జీవా ! అనిర్ష్టచ నియము లగు మహో పాతకములC 

జేసినవాండ నగుటచే, నా చిత్తము మిక్కిలి వాక సం 

తప్త మణుచు, ఎందును నిష్మృతిం గానక, శాంత యుత 

బుద్ధనుత శరణముం బొందవలకయూ నని, త త్తర పడుచున్న ది. 
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స్వాముల వారు రాజ గృహమున శకెప్పుడు విజయం 

చేసి, నాకు జోధామృతము వోని, నన్ను శాంత చిత్తునిగ. 

చేసి, యను[గహింతురో యని మెదురుచూచు చున్నవాండను. 

చి త్తగింపవే(డు భవచ్చరణసేవకు(డు, అజాతశ తుడు. 

దేవదత్తుడు. ఏమి యీ శుభపరిణామ పరంపరా 

భ్యుదయము ! 

బుద్ధుడు (శుద్ధోదనుని జూచి) మేమువచ్చినాలుగు 

దినము లాయెను. నేంటికి మూడవ దినమున నే రాజగ్భహము 

నకు. [బయాణము కావలయును, 

శుద్ధోదను(డు-అ్లే కావచ్చును. అమాత్య శేఖరా | 

ఇప్పటినుండియె (పయాణమునకు సన్నాహము చేయుము. 

మం(తి..-చి _త్తము. 

గాతమి నాయనా! మరలనీవిక్కడి కెప్పుడువత్తు వూ. 

బుదు(డు- అవసరమున్న దప్పక వచ్చెదను. అమ్మా, 

సెలవిమ్ము. (తల్లికి ననుస్కరించును.) 
గాతమి..నీ మూలమున లోకదుఃఖముళ మించుగాక్ ! 

(ఆశీర్వదించును.) 

బుద్దుండు---యశోధరా ! (యశోధర భక్తితో మోం 

కారించును.) అజ్ఞానమును నశింప6జేసి, అహాంబుదిని త 

యము గావించి, దుఃఖనివృ_త్తీ. బొందుము. (మం(తిమున్నగు 

వారి నందజంజూచి) అష్టాంగ నీలము నాచరించినం దనకు. 

దానె యంతయు సిదించును ... నే నెందున్నను గా మనస్పి 

కడం గూడ నుండును, స 
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మంత్రి అష్టాంగ శీలమును దప్పక యాచరింతుము. 

కుద్ధోదను డు లోకో పకార కార్యముల నే వేయు 

న 

యశోధర___(తనలో) అజ్ఞానమా ! న విడిచి 

దూరము చనుము. ™ bj 

శారిపుత్రుతు-_న్య(గోధవనము నకుం బోవు వేళ 

మైనది. అందు స్వాముల వారి యుపన్యాసము వినుట కై 

నముహాజను లనేకులు వేచి యుందురు. 

శువోదనుండు-- నేం డక్కడ సమావేశ నుగు జన 

సంఖ్య గణనా తీతమని తెలియుచున్నది, 

బుద్గుడు_అక్కడికే బయలు చేరుదము. 

కుద్టోదనుయు నాయనా ! ] నీ రాక నలనఈ గృ తార్థుల 

మయితిమి; మా కింక కలు లేవు. అయినను ఈ క్రి 

కలు నీద్దించుః గాక, 

(భరత వాక్థము.) 

నీ. కలిగెడుంగాక రాజులకు. (బజార క్రీ 

సత్సరిపాలన సలుపు కోరి, 

పొదలు గాక భరత పుతుల కైకను 

త్యమయు స్వదేశాభ్యుద యెక పరత, 

వ్యా ప్ర మౌగాక (పపంచంబి యొక యిల్లు 

జనులెల్ల సోదరు లసెడ్ బుద్ధి, 

క నియించుః గావుత జనుల కొం డొరులకు , 

మేలు సల్పెడు నట్టి కంటి శాంత 



1ల్2 గాతమటబుద్ధుండు. 

గీ. ఎజంంగుదురు గాక తోకలు హీంస వఅన. 

దమక( గలి గెడి నష్ట్రంజు; దాని చెతి 

దయయె దమ మనో రాజ్యంబు నియతి(జేయ( 

వఆబుదురు గాక నిర్వాణ ఫలము గాంచి. 

న థాన్తు. 

(అందటు నిషమ్మ9మింతురు.) 

సంపూర్ణ ము, 
















